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އަށ  ޙަމ ދުކުރަމެވެ. އެކަލާނގެއީ هللاރިވެތި ޙަމ ދު ޘަނާއިނ  އެނ މެ 

ހުރިހާ ޢިލ މެއ  ލިބިވޮޑިގެނ ވާ މާތ  މަތިވެރި އިލާހެވެ. ޢާލަމ ތަކަށ  

( صلى هللا عليه وسلمރަޙ މަތެއ ކަމުގައި ފޮނުއ ވެވި މާތ  ސާހިބާ މުޙައ މަދު )

އުނގެނުމާއި  އަށ  ޞަލަޥާތާއި ސަލާމ  ލެއ ވުނ  އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޢިލ މު

އުނގަނ ނައިދިނުމުގެ އެނ މެ ފުރިހަމަ ގޮތ ތައ  އެކަލޭގެފާނު، 

ނޑުމެނ ނަށ  ދަސ ކޮށ ދެއ ވިއެވެ.  އަޅުގަ

ލޮބުވެތި މުސ ލިމު އަޚުނ ނާއި އުޚުތުނ ނަށ ، މި ފޮތަކީ ދިވެހި ރާއ ޖޭގެ 

ކުޑަކުދިނ ނަށ  ޢަރަބި ބަސ  ދަސ ކޮށ ދިނުމަށ  އެހީތެރިވުމުގެ ޚާއ ޞަކޮށ  

ފޮތެވެ. މި  ވަނަހަތަރުގޮތުނ  އަޅުގަނޑު ތައ ޔާރުކުރާ ސިލ ސިލާ ފޮތ ބައިގެ 

ނުވަތަ  ވާ ގޮތުގައި ހިފޭނީ މުދައ ރިސެއ ފޮތުގެ ފައިދާ އެނ މެ އެކަށީގެނ 

ނ ނަމަވެސ ، އަލަށ  ބެލެނިވެރިއެއ ގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. ކުޑަކުދިނ  ނޫ

 ހ



 މުޤައ ދިމާ          ވަނަ ބައި(4ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

ޢަރަބި ބަސ  ދަސ ކުރަނ  ފަށައިގަނ ނަ ބަޔަކަށ ވެސ  މި ފޮތުނ  އެހީތެރިކަމެއ  

 ލިބިގެނ  ދާނެކަމަށ  ގަބޫލުކުރަމެވެ.

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުގެ މި ފޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނަނ  ގަސ ތުކުރަނީ 

ވި ދަރިވަރަށ  ހާސިލު ފިލާވަޅުތަކުނ   މީގެ އިތުރުނ  ބައެއ  ފިލާވަޅުތަކެވެ.

 ނ ވަރު ބަލާނެ ފަރިތަކުރުނ ތަކެއ ވެސ  ހިމަނާލާނަމެވެ.މި

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ޢިލ މު އުނގެނުމާއި އުނގަނ ނައިދިނުމުގައި  އަޅުގަ

ނޑުމެނ ގެ ހިތ ނިޔަތ  އިޞ ލާޙުކުރައ ވައި، ކުރާ މަސައ ކަތުގައި  އަޅުގަ

ޥާބު ޙާޞިލ ވާނޭ މަގު، ބަރަކާތ ލައ ވައި މަސައ ކަތުގެ ފުރިހަމަ ދަރުމައާއި ޘަ

ނޑުމެނ  އެނ މެނ ނަށ  ފަހިކޮށ ދެއ ވުމެވެ. އަދި هللا މާތ   އަޅުގަ

هللا ދެއ ކުނ ތެރިކަމުނ  ސަލާމަތ ކޮށ ދެއ ވައި ރައ ކައުތެރިކޮށ ދެއ ވުމެވެ. މާތ  

 އަޅަމެނ ގެ ޢިލ މު އިތުރުކޮށ ދެއ ވާށި! އާމީނ ...

 1436 ޝައ ވާލ  16

 2015 އޮގަސ ޓ  01

   -ހާޝިމ  މޫސާ-
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َُ اْلُأُالدَّْرسُ   ފިލާވަޅު  ފުރަތަމަ                  وَّ
 

ائِرُ   (ބަދަލު ނަނ ތައ )ُالضَّـمأ
 

 ވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  ހާސިލު

 ހުލާސާކޮށ  ބުނަނ  އެނގުނ .ބަދަލު ނަމަކީ ކޮބައިކަނ  
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 ބެހޭ ބައިތައ  ضمري
ُ
ُ

ُ
ُ

 
 

 ُُِقْسمأْْيِ؛ ُِإَلأ  ބަދަލު ނަން ދެ ބަޔަކަށް ބެހެއެވެ. އެއީ()يـأنـْقأِسم ُالضَِّميـْر 

 :رٌِز  މިއީ ލިޔުމުގައި ފެންނަން އޮންނަ ބަދަލު ނަމެވެ.() َبأ

 ُ މިއީ ލިޔުމުގައި ފެންނަން ނެތް، ޮފރުވިފައިވާ ބަދަލު )م ْستأِتٌ:

 ނަމެވެ.(

 ُِقْسمأْْيِ؛ ُِإَلأ ُيـأنـْقأِسم ُاْلبأارِز  ލިޔުމުގައި ފެންނަން ޮއންނަ ބަދަލު ނަން ) وأ

 ދެ ބަޔަކަށް ބެހެއެވެ. އެއީ(

رُ

ْ
ِمري َّ (ބަދަލުނަން)الض 

ُ
ر
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َّ
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(ންނަފެންނަން އޮ)ب
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ِصل فَّ

ْ
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ر
(ންނަވަކިން އޮ)م ُ

ر
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(ވާގުޅިފައި)م
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 ُ:ވަކިން އޮންނަ ބަދަލު ނަން( މިއީ އެހެން ކަލިމައަކާއި )م نـْفأِصٌل

ގުޅުވައިގެން ލިޔެވޭނެ ބަދަލު ނަމެއް ނޫނެވެ. ކަލިމައެއްގެ ކުރީގައި 

އެއް ޮއވެދާނެއެވެ. މިފަދަ ބަދަލު ضأِميـْر ُم نـْفأِصلގައިވެސް ނުވަތަ ފަހަތު

ދެވަނަ ނަމަކުން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. )

 (إنُشاءُهللا ފިލާވަޅުގައި އަހަރެމެން ކިޔަވާނީ މިބައެވެ.

 ُ:ގުޅިފައިވާ ބަދަލު ނަން( މިފަދަ ބަދަލުނަން ޮއންނާނީ )م تَِّصٌل

އާއި ِاسمއަބަދުވެސް ކަލިމައެއްގެ ފަހަތުން އެ ކަލިމައަކާއި ގުޅިފައެވެ. 

رُ ގެ ފަހަތަށްވެސް މިފަދަ حأْرفއާއި ِفْعل ُގުޅުވޭނެއެވެ.  ضأِميـْ ضأِميـْر 

ޅުން ލާވަފި ތިންވަނަ އަކުން ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނުފެށޭނެއެވެ. ) م تَِّصل

 (إنُشاءُهللاގެނެސްދެވޭނެއެވެ.  ތައްމިބައި ފެށިގެން 

  ިބަދަލު  14ޟަމީރެކެވެ. )ނުވަތަ  14ބަހުގައި ވަނީ  ޢަރަބ

ބަދަލު ނަމަކީ ޛާތެއް )މީހެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް( ނަމެކެވެ.( 

ވީމާ މިއީ  ނުވަތަ މާނަވީ ސިފައެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ނަންނަމެވެ.
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ކަށަވަރު ނަމެކެވެ. ބަދަލު ނަން ރައްދުވާ ފަރާތް އޮންނާނީ ކުރިން 

ގައި( ޛިކުރުކުރެވިފައެވެ. ބަދަލު ނަމުގެ ގޮތުގަިއ މުން ދިޔަ ވާހަކައެއް)ދެކެވެ

 ބޭނުންކުރެވޭ ނަންތައް ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ؛

لِ م " -1  )ވާހަކަދައްކާ ފަރާތް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ފަރާތް( "اْلم تأكأ

 ބަދަލު ނަމެވެ. 2މި ބައިގައި ހިމެނެނީ 

 الضمائر 
 املنفصلة

 ޟަމީރުގެ ދިވެހި މާނަ

الُْ مُ 
مُ  لِ  كأ

تأ
 

 އަހަރެން )އަންހެން/ފިރިހެން( أان

 އަހަރެމެން )އަންހެން/ފިރިހެން( َنأْنُ 

"الُْ"  -2  )މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ދެވަނަ ފަރާތް( م خأاطأب 

 ބަދަލު ނަމެވެ. 6މި ބައިގައި ހިމެނެނީ 

 
 الضمائر
 ޟަމީރުގެ ދިވެހި މާނަ املنفصلة

الُْ
بُ  طأ

ا خأ
م 

 

 ކަލޭ )ފިރިހެން( أنتُأ
 *ކަލޭމެން ދެމީހުން )ފިރިހެން( أنت ما

 *ކަލޭމެން )ފިރިހެން( أنت م
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 ކަލޭ )އަންހެން( أنتُِ
 ކަލޭމެން ދެމީހުން )އަންހެން( أنت ما
َُّ  ކަލޭމެން )އަންހެން( أنت 

 އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ހިމެނޭ ގޮތަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.()*

 )ދުރުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތް("ُبُ ائُِغُأالُْ"  -3

 ބަދަލު ނަމެވެ. 6މި ބައިގައިވެސް ހިމެނެނީ 

 
 الضمائر
 ޟަމީރުގެ ދިވެހި މާނަ املنفصلة

ِئبُ 
ا الغأ

 

 )ފިރިހެން( /އޭތި/އެތަންއޭނާ ه وُأ
ا  *)ފިރިހެން( / އެދެތަން/ އެދެއެތިއެދެމީހުން ُه 
 *)ފިރިހެން( އެމީހުން ه م

 )އަންހެން( /އޭތި/އެތަންއޭނާ ِهيُأ
ا  )އަންހެން( / އެދެތަން/ އެދެއެތިއެދެމީހުން ُه 
 އެމީހުން )އަންހެން( ه نَُّ

 ހިމެނޭ ގޮތަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.( އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް)*
 
 
 
 
 

 މާނައާއިއެކު ހިތުނ  ދަސ ކޮށ ، މުދައ ރިސަށ  ކިޔައިދޭށެވެ! ބަދަލު ނަނ ތައ 
  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 ފިލާވަޅު  ދެވަނަ                    الثَّاِنُُالدَّْرسُ 
 

َفِصَلةُ ُاْلم ن ْ  )ވަކިން ޮއންނަ ބަދަލު ނަންތައް(الضََّمائِر 
 

 މިނ ވަރު؛ ވާނ ޖެހޭމި ފިލާވަޅުނ  ހާސިލު
ކަލިމައާއި ނުގުޅި ވަކިނ  އޮނ ނަ ބަދަލު ނަނ ތައ  މާނައާއިއެކު ތަފ ސީލުކޮށ  

 ބުނަނ  އެނގުނ .
 
 

 
 

 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

 ކުލަޖައ ސާލަމާ!
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 )ދުރުގައިވާ ފަރާތް(  اْلَغاِئبُ 
ُ

   ُއ ތި/އެތަން(ނާ)އ   وَُه/ 

)ހަގީގީ ނުވަތަ މަޖާޒީ( އެންމެ ފިރިހެން )މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ދުރުގައިވާ 

ނަމަކަށެވެ. ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާއިރު ގާތުގައި ހުރިނަމަވެސް ތިންވަނަ 

 ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ ބ ނުންކުރާނީ މި ބަދަލު ނަމެވެ.(

މިއީ އަހަރެންގެ އެކުވެރި އަޙުމަދު، " ََتِجٌر"ُه وَُ"َهَذاَُصِدْيِقيَُأْْحَد ،ُ 

)މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ އަޙުމަދަށެވެ.  "ވިޔަފާރިވެރިއެއް.އ ނައަކީ 

ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދިޔައިރު ގާތުގައި ހުރިނަމަވެސް، މުޚާޠަބުވީ އެހެން 

މީހަކާއެވެ. އަޙުމަދަކީ ތިންވަނަ ފަރާތްކަމުގައި ވުމުން "އ ނާ" މި ބަދަލުނަން 

 ބ ނުންކުރީއެވެ.(

 "     "1  ަކަލ ގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އެއީ އެއްކައުވަންތ" 

 އަށެވެ.(هللا)މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ  އެވެ."هللا

                                                            

01ُسورةُاإلخالص:1ُُ 



 ެދވަނަ ފިލާވަޅު                  ވަނަ ބައި(4ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

8 

 "      "2  ްހަނގުރާމަކުރުނ"

 (އެކަމަކީ)، ރައްވައިފިއެވެ. އެއީފަރުޟުކު  ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް

)މިތާގައި ބަދަލު  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުރުހެވ  ކަމެއް ކަމުގައި ވަނިކޮށެވެ."

 ނަން ރައްދުވަނީ "ހަނގުރާމަކުރުން" މި ނަމަށެވެ.(

 

  َُ އެ ދެ އެތި/ އެ ދެ ތަން(މީހުން އެ ދެ) اه/ 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ދުރުގައިވާ )ހަގީގީ ނުވަތަ މަޖާޒީ( ފިރިހެން ދުއި 

 ފިރިހެން ނަމަކާއި އަންހެން ނަމަކަށެވެ.( ނަމަށެވެ. ނުވަތަ

 "      "3ُ" ާދެމީހުންކުރެ އެކަކު ކަމުގައިވ 

" ހޮހަޅައިގައި ތިއްބެވި ހިނދުގައެވެ. (ފަރުބަދައިގެޘަޥްރު)އ ގެ ދެކަލުން  ޙާލު،

هللا ރަޟިޔައާއި އަބޫ ބަކުރު )މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ ރަސޫލާ 

 ޢަންހު އަށެވެ.(

                                                            

216ُسورةُالبقرة:2ُُ 
40ُسورةُالتوبة:3ُُ 
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   ُ(އެމީހުން) مُْه 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ދުރުގައިވާ ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއް ކަމަށެވެ. ނުވަތަ 

 ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންކަމަށެވެ.(

 "    "4ُ" ީއަދި ކިއެއްތަ! އެއުރެން މިއަދު ތިބ

)މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ ކާފިރުވީ  "ބޯލަނބައިގެންނެވެ.ކިޔަމަންވެ 

 މީސްތަކުންނަށެވެ.(

ވާ )ހަގީގީ އަދި މަޖާޒީ( ނަންތަކަށް ބ ނުންކުރާނީ عُ جَُْއިންސާނުން ފިޔަވައި 

އެވެ. އެއީ )އިންސާނުން ފިޔަވައި( ބުއްދި ނެތް ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް يَُهُِ

ބ ނުންކުރުމަކީ ކުށްގޮތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް  مُْهُ ބ ނުންކުރާ އުސޫލެވެ. 

 يَُهُِބ ނުންކުރުމެވެ. ވީމާ އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ  يَُهُِއާންމު އުސޫލަކީ 

 ބ ނުންކުރުމެވެ.

 
 
 
 
 

                                                            

26ُسورةُالصافات:4ُُ 
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  ُِއ ތި/އެތަން/އެތަކެތި(ނާ)އ  يَُه/ 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ދުރުގައިވާ )ހަގީގީ ނުވަތަ މަޖާޒީ( އެންމެ އަންހެން 

ވާ ތަކެއްޗަށްވެސް ބ ނުންކުރާނީ عُ جَُْނަމަކަށެވެ. އިންސާނުން ފިޔަވައި 

 މިގޮތަށެވެ.

 "    "5ُ"ެ(އަސާ)އެކަލ ގެފާނު އެ ، ފަހ 

 "ވެއްޖެއެވެ. އ ތި ދުވެދުވެއޮތް ހަރުފައަކަށް، އެއްލެވިއެވެ. ދެން އެހާރުން

 )މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ އަސާއަށެވެ.(

ُك ت ٌبَُجِدْيَدٌة،ُ  َرٌة"ُِهيَُُ"َهِذِه މިއީ އައު ފޮތްތަކެކެވެ. އެއެއްޗެހި "َكِثي ْ

 )މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ ފޮތްތަކަށެވެ.( "އެވެ.ގިނަ

  َُ ދެ އެތި/ އެ ދެ ތަން(/އެ މީހުން އެ ދެ) اه 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ދުރުގައިވާ )ހަގީގީ ނުވަތަ މަޖާޒީ( އަންހެން ދުއި 

 ނަމަށެވެ.(

                                                            

20ُطه:ُ 5 
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 ُ ُطَالِبَ َتاِن، ُاْلَفْصِل َا"ِف ُُه  ُالصِ ْْي"  "ކްލާހުގައި އަންހެން ދެِمَن

ދަރިވަރުން އެބަތިއްބެވެ. އެ ދެ ކުދިންނަކީ ޗައިނާ ދެ ކުދިންނެވެ." 

 ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ ކްލާހުގައި ތިބި ދެ ކުދިންނަށެވެ.()މިތާގައި 

  ُއަންހެނުންތައް( އެ) نَُّه 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ދުރުގައިވާ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ކަމަށެވެ. ފިރިހެނުން 

 ބ ނުމެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ.( نَُّهُ ހިމެނ ގޮތަށް 

 "       "6ُ

ކުރާމީހުން )ދަންނާށެވެ!( ޡިހާރު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އަނބިންނަށް "

)މިތާގައި ބަދަލު  "ތިޔަބައިމީހުންގެ މައިންނެއްނޫނެވެ. ،އެކަނބަލުންނަކީ

 ނަން ރައްދުވަނީ ޡިހާރުކުރެވ  އަންހެނުންނަށެވެ.(

                                                            

02ُسورةُاجملادلة:6ُُ 
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 نَُّهُ ވާ )ހަގީގީ އަދި މަޖާޒީ( ނަންތަކަށްވެސް عُ جَُْ)އިންސާނުން ފިޔަވައި 

ބ ނުންކުރުމެވެ. ވީމާ  يَُهُِބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމު އުސޫލަކީ 

 ބ ނުންކުރުމެވެ.( يَُهُِއެންމެ އެދެވިގެންވަނީ 

 
 
 

ُ
 

 ފަރާތް( މުޚާޠަބުކުރެވ ) الْ م َخاَطبُ 
 

  َُ(ކަލ ) أَْنت 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވ  އެންމެ ފިރިހެނެއްކަމެވެ. އަންހެނަކާ 

 ބ ނުމެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ.( [أَْنتَُ]މުޚާޠަބުކޮށް ބުނާއިރު 

 "     "7 "ީކަލ ގެފާނުވާކަން ކަށަވަރ، 

 "ބ ކަލަކު ކަމުގައެވެ.ކުރައްވާ އިންޛާރު އެދުވަހަށް ބިރުވެތިވާ މީހަކަށް

 އަށެވެ.()މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ ރަސޫލާ 
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  (ކަލ މެން ދެ މީހުން) أَنْ ت َما 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވ  ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއި 

 އަންހެނެއްކަމެވެ.(

 "    "8 " ެތިމަންރަސްކަލާނގ

ތިޔަ ދެކަލުންނަށް  ،ތިޔަ ދެކަލުންނާއި ،ގެ ސަބަބުންމުޢުޖިޒާތު ދެއްވި 

)މިތާގައި ބަދަލު  "ގަދަވާނ  މީހުންނެވެ. (ބި ނަސްރުލި)ވީ މީހުންނަކީ ތަބަޢަ

 އަށެވެ.( عليهماُالسالمމޫސާއާއި ހާރޫނު ނަން ރައްދުވަނީ 

  ُْ(ކަލ މެން) أَنْ ت م 

ދަލީލުކޮށްދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވ  ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއްކަމެވެ. ނުވަތަ )މިއިން 

 ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންކަމެވެ.(

 "        "9  

                                                            

 53:ُقصصسورةُال 8 

139ُسورةُآلُعمران:9ُُ 



 ެދވަނަ ފިލާވަޅު                  ވަނަ ބައި(4ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

14 

ތިޔަބައިމީހުން ، ތިޔަބައިމީހުން )ފިނޑިވެ( ނިކަމެތި ނުވާށެވެ! އަދި"

ހިތާމަވެސް ނުކުރާށެވެ! މަތިވެރިކަން ޮބޑުވެގެންވާ ބަޔަކީ ތިޔަބައިމީހުންނެވެ. 

)މިތާގައި ބަދަލު  "ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. މުއުމިނުން  )އެއީ( ތިޔަބައިމީހުން

 މުސްލިމުންނަށެވެ.(ނަން ރައްދުވަނީ 

 

  ُِ(ކަލ ) أَْنت 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވ  އެންމެ އަންހެނެއްކަމެވެ. ފިރިހެނަކާ 

 ބ ނުމެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ.( [أَْنتُِ]މުޚާޠަބުކޮށް ބުނާއިރު 

َبٌة؟"ُأَْنتُِ"َهْلُ   "ކަލެއަކީ ޑޮކްޓަރެއްތަ؟" طَِبي ْ

 

  (ކަލ މެން ދެ މީހުން) أَنْ ت َما 

 އަންހެނުންކަމެވެ.()މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވ  ދެ 

 ތިޔަ ދެކުދިންނަކީ ކިޔެވުމަށް ގަދައަޅައި " طَالِبَ َتاِنُُم َْتِهَدََتِن"أَنْ ت َماُ" 

 "މަސައްކަތްކުރާ ދެކުދިންނެވެ.
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  َُّ  (ކަލ މެން) أَنْ ت 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވ  ގިނަ އަންހެނުންތަކެއްކަމެވެ. ފިރިހެނުން 

َُّހިމެނ ގޮތަށް   ބ ނުމެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ.( أَنْ ت 

َُّ"َمْنُ ُ"އ  އުޚުތުންނ ! ކަލ މެންނަކީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟" ََيَُأَخَوات؟"أَنْ ت 
 
 
 
 
 
 

 ފަރާތް( ވާހަކަދައްކާ) الْ م َتَكلِ مُ 
 

  (އަހަރެން) َأان 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެންމެ މީހެއްކަމެވެ. ފިރިހެނުންނާއި 

އަންހެނުންނަށްވެސް ބ ނުންކުރާނީ މިގޮތަށެވެ. އަދި އަންހެން ފިރިހެން ކަމުގެ 

އާއި މަލާއިކަތުންނަށްވެސް( هللاޖިންސަކަށް ނުވިނަމަވެސް )މިސާލަކަށް؛ 

 ބ ނުންކުރާނީ މިގޮތަށެވެ.

 "       "10  
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 ،އެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ މެނުވީهللا ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ، ހަމަކަށަވަރުން"

ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ކަލ ގެފާނު އަޅުކަން ، ނުވެއެވެ. ފަހެ އިލާހަކު 

 އަށެވެ.(هللا )މިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ "ކުރައްވާށެވެ!

އަހަރެންގެ ނަމަކީ މޫސާއެވެ. އަހަންނަކީ " طَاِلٌب"َأانُ"ِاْس ِميُم وَسى.ُ 
 "ކިޔަވާކުއްޖެކެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ޚަދީޖާއެވެ. އަހަންނަކީ " طَالِبٌة"َأانُ"ِاْس ِميَُخِدجَية.ُ 
 "ކިޔަވާކުއްޖެކެވެ.

   ُ(އަހަރެމެން) ََنْن 

)މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ވާހަކަ ދައްކަނީ ދެމީހުން ނުވަތަ ގިނަ ބައެއްކަމެވެ. 

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށްވެސް ބ ނުންކުރާނީ މިގޮތަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ 

ބ ނުންކުރެއެވެ. މިސާލަކަށް؛  ََنْنُ ނަފްސަށް މަތިވެރިކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް 

 ََنْنُ ކުރައްވައި ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް ނިސްބަތްهللا

 ބ ނުންކުރައްވާފައިވެއެވެ.(
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 "      "11 

ގެ ދަރިންނެވެ. هللا ،އިން ބުނެފޫއެވެ. ތިމަންމެންނީ ނަޞާރާ ،ނާއިޔަހޫދީން"

ނަން )މިތާގައި ބަދަލު  "އަދި އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ މީހުންނެވެ.

 ރައްދުވަނީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށެވެ.(

 "     "12ُ"،ްހަމަކަށަވަރުނ 

ދިރުއްވަނީވެސް، އަދި މަރުގަންނަވަނީވެސް، ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. 
." ށެވެޙަޟުރަތަ ވުންވަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެރުޖޫޢަ އަދި )އެންމެހާ ތަކެތި(

 (އަށެވެ.هللاމިތާގައި ބަދަލު ނަން ރައްދުވަނީ )
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
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 2.1 ފަރިތަކުރުނ                            2.1  التَّْدرِْيبُ 

 ބަދަލު ނަމުނ  ދަލީލުކޮށ ދެނީ ކޮނ  ބައެއ ކަނ  ލިޔާށެވެ!
 ފިރިހެނަކަށެވެ.ދުރުގައިވާ އެއ މެ ދަލީލުކޮށ ދެނީ ُه وَُ

َا  _____________________________ދަލީލުކޮށ ދެނީ ____ُه 
__________________________________________ 

 _____________________ދަލީލުކޮށ ދެނީ ____________ُه مُْ
__________________________________________ 

 _____________ދަލީލުކޮށ ދެނީ ____________________ُِهيَُ

 _________ދަލީލުކޮށ ދެނީ ________________________ُه نَُّ

 _____ދަލީލުކޮށ ދެނީ ____________________________ُأَْنتَُ

މުޚާޠަބުކުރެވޭ ދެ ފިރިހެނުނ  ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއި ދަލީލުކޮށ ދެނީ ُأَنْ ت َما
 އަނ ހެނަަކށެވެ.

 _________________________________ދަލީލުކޮށ ދެނީ ُأَنْ ت مُْ
__________________________________________ 

 ____ދަލީލުކޮށ ދެނީ _____________________________ُأَْنتُِ

 ____ދަލީލުކޮށ ދެނީ _____________________________ُأَنْ ت َما
__________________________________________ 

َُّ  ށ ދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ގިނަ އަނ ހެނުނ ނަށެވެ.ދަލީލުކޮُأَنْ ت 

 ___________ދަލީލުކޮށ ދެނީ ______________________َُأانَُ

 _______ދަލީލުކޮށ ދެނީ __________________________ََُنْنُ 
 
 

  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 ފިލާވަޅ  ނަތިނ ވަ                  ُثُ لُ الثَّاُالدَّْرسُ 
 

ُاْلمُ  َلةُتَّالضََّمائ ر   އޮންނަ ބަދަލު ނަންތައް( ކަލިމައާއި ގުޅިފައި)ص 
 

 ހާސިލ ވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރ ؛މި ފިލާވަޅ ނ  

 فاعلގެ ފަހަތަށ  ގ ޅޭ ބަދަލ  ނަނ ތަކ ގެ ތެރެއިނ   فعلُماضي

 )ކަނ ކ ރާ ފަރާތ (ގެ މާނަ ދޭހަކޮށ ދޭ ބަދަލ  ނަނ ތައ  ދަސ ކ ރ މެވެ.
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 ކ ލަޖައ ސާލަމާ!
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ُ َلةالضََّمائ ر   (ތައްނަން  ކަލިމައާއި ގުޅިފައިވާ ބަދަލު) الْـم تَّص 
 

މިފަދަ ބަދަލުނަން އޮންނާނީ އަބަދުވެސް ކަލިމައެއްގެ ފަހަތުން އެ ކަލިމައަކާއި 

يـْر ُم تَّص لގުޅިފައެވެ.  رُ އަކުން ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނުފެށޭނެއެވެ. މިފަދަ  َضم  يـْ َُضم 

އަކަށްވެސް فرُْحَُނުވަތަ  އަކަށްف ْعلއަކަށް ނުވަތަ ا ْسمގުޅިފައިވާ ކަލިމައަކީ 

 ވެދާނެއެވެ.

)ކަން ކުރާ ފަރާތް( ނުވަތަ  فَاع لُ ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލު ނަމަކީ ف ْعل

ف ْعلُފަރާތް(ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ބަދަލު ނަމެވެ. )ކަން ރައްދުވާ  َمْفع ولُ 

ي )ނިމުނުކަން/ ނިމިނިމުނުކަން(ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ކަން ކުރާ ފަރާތުގެ  َماض 

)ވާކަން/ވޭވޭހުރިކަން(ގެ ފަހަތަށް ف ْعلُم َضار ع ُމާނަ ދޭހަވާ ބަދަލު ނަންތައް 

)އަމުރު(ގެ  ْمرف ْعلُأَُގުޅޭ ކަން ކުރާ ފަރާތުގެ މާނަ ދޭހަވާ ބަދަލު ނަންތަކާއި 

ފަހަތަށް ގުޅޭ އަމުރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މާނަ ދޭހަވާ ބަދަލު ނަންތަކާއި ކޮންމެވެސް 

 ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
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ގެ ފަހަތަށް فعل ކާއިތަގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލު ނަންحرفއާއި اسمނަމަވެސް 

 އެއްޮގތްވާނެއެވެ.ގުޅޭ ކަން ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މާނަ ދޭހަވާ ބަދަލު ނަންތައް 

 ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލު ނަންތައް ،ތިރީގައި މިވާ ތާވަލުން

ދެނެގަންނަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. މި ތާވަލުގައިވާ ބައިތައް ވަކިވަކިން 

 إنُشاءُهللاތަފްސީލުކޮށް، ކުރިއަށްހުރި ފިލާވަޅުތަކުގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ. 

 ނޯޓް:

 ން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ޮފރުވިފައިވާ ބަދަލު ނަމަށެވެ.)...( ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮގޅިތކު

( އަމުރުކުރާނީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ. )މިއީ އާންމު އުސޫލެވެ.( ވާހަަކ ×)

ދައްކާ ފަރާތަށް އަމުރުކުރުމުގައި ބޭނުމެއްނުކުރާނެއެވެ. ދުރުގައިވާ ފަރާތަށް 

 އަމުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަކި ހާއްސަ ޮގތެއް އޮވެއެވެ.
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ُ
ُ الضََّمائ ر 
لَُ  ةاْلم نـَْفص 

َلة ُاْلم تَّص   الضََّمائ ر 
ُاحلرفُاالسمُاألمرُاملضارع املاضي

ُُُمفعولُفاعلُمفعولُفاعلُمفعولُفاعل
ُهُهُه ×ُهُ...ُه ...ُه وَُُ

َا َاُاُُه  َا اُُه  َا ×ُُه  َاُُه  َاُُه  ُُه 
ُه مُُْه مُُْه مُْ ×ُه مُْ وُه مُُْوُه مُْ

َُهاَُهاَُها ×َُهاُ...َُهاُ...ُه يَُُ
َا َاُاُُه  َا اُُه  َا ×ُُه  َاُُه  َاُُه  ُُه 
ُه نَُُّه نَُُّه نَُّ ×ُه نَُُّنَُُه نَُُّنَُُه نَُّ

ُكَُُكَُُكَُ ...ُكَُُ...ُكَُُتَُُأَْنتَُُ
ُك َماُك َماُك َماُاُك َما اُك َماُتـ َماَُماأَنـْتُ 
ُك مُُْك مُُْك مُُْوُك مُْ وُك مُُْتـ مُُْمُْأَنـْتُ 

ُكُ ُكُ ُكُ ُيُكُ  يُكُ ُتُ ُأَْنتُ ُ
ُك َماُك َماُك َماُاُك َما اُك َماُتـ َماَُماأَنـْتُ 

َُّ ُك نَُُّك نَُُّك نَُُّنَُُك نَُُّنَُُك نَُُّت نَُُّأَنـْت 
ُيُيُي ×ُيُ...ُيُتُ َُأنَُُ

ُنَُُنَُ نَُ ×ُنَُُ...ُنَُُنَََُُنْنُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الُْ مُ 
نث

ؤ
 (

އަން
(ހެން

 
الُْ َُّذَُمُ  ك ) رُ 

ހެން
ފިރި

)
 

الُْ َُّذَُمُ  ك رُ   (
ހެން
ފިރި

)
 

الُْ مُ 
نث

ؤ
 (

އަން
(ހެން
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َلةއަހަރެމެން ވާނީ  ފިލާވަޅުގައިވަނަ ދެ ُاْلم نـَْفص  )ަވކިން އޮންނަ  الضََّمائ ر 

ބަދަލު ނަންތައް(ގެ ބައިތައް އޭގެ މާނައާއި އެކު ކިޔަވާފައެވެ. ޢަރަބި 

ބަހުގައި މިފަދަ ބަދަލު ނަންތައް )ވަކިން އޮންނަ ބަދަލު ނަންތައް( 

ހުރިހައި ހާލަތެއްގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ވީމާ އެ ބަދަލު ނަންތަކުގެ 

ُاْلم تَّصُ މާނަ ދޭހަވާ،  )ކަލިމައާއި ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންތައް(  َلةالضََّمائ ر 

އިސްވެދިޔަ ތާވަލުގައިވާ ބައިތަކުން މި ފިލާވަޅުގައި  ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ.

ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ َفاع لގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ف ْعل َُماض يއަހަރެމެން ކިޔަވާނީ 

ُއެވެ.َضم ْْيُم تَّص ل

ُ
ُ
 

يف ْعل ُ لُމާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގެفَاع لُ ُފަހަތަށް ގުޅޭ ގެَماض  ُم تَّص  يـْر   َضم 
 

 އަށް(ه وَُގެ އަސްލު ސޫރައަކީ ދުރުގައިވާ އެންމެ ފިރިހެނަކަށް )ْعلفُ 

އެއް ضمْيގެ ފަހަތަށް އެއްވެސް ف ْعلُماضيއެވެ. ވީމާ ف ْعلُماضيބޭނުންކުރެވޭ 

އަކީ ދުރުގައިވާ އެންމެ فاعلގުޅިފައި ނުވާނަމަ އޭގެން ދަލީލުކޮށްދެނީ 
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އި އަދަދަށް އަންނަ ސަށާ ގެ ޖިންفاعل، ބަހުގައިޢަރަބި  ފިރިހެނެއްކަމެވެ.

 އަށްވެސް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ.ف ْعلބަދަލުގެ ސަބަބުން 

ُضمْيُمتصلގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ فاعلގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ، ف ْعلَُماض ي
ُ

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 املنفصلة

الض مائرُ
 املت صلة

ُاملتكلمُاطباملخُالغائب
ُتُ  أنُتَُ أنتَُُ... ه وَُ
ا َا أنت ماُا ُه  ُنَُ ََنْنُ ُُت 
 ُت ُْ أنت مُو ه م
ُتُ  أنتُ ُ... ه يَُ
ا َا أنت ماُا ُه  ُُت 
َُُّنَُ ه نَُّ ُت نَُّ أنت 

 

ރުގައިވާ އެންމެ ފިރިހެނަކު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްކަން އަކީ ދުفاعل

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލު އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ އެ ފަރާތު

ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވާނީއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އެކަން ކުރުމުގައި ف ْعلُماضيނަން، 

 އަމަލުކުރަންވީ ޮގތެވެ.
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ُماضيނޯޓް؛ މި ފިލާވަޅުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ގެ ޖުމުލަތައް ف ْعل

މުނުކަން ދޭހަވާ މާނަކޮށްފައިއެވަނީ ނިމުނުކަން ދޭހަކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ. ނިމިނި

ُގޮތަށްވެސް މާނަކުރެވޭނެއެވެ.

 )އޭނާ )އެ ފިރިހެން މީހާ( ކަމެއް ޮކށްފި( فـََعلَُُهوُ

َُكَتَبُالدَّْرسَُ   )ދަރިވަރު ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.( الطَّال ب 

މިހެން  "َكَتَب" ގެ އަސްލު ސޫރައެވެ.ف ْعل)އޭނާ ލިޔެފި(. މިއީ  َكَتبَُ

 ކަންކުރީ ދުރުގައިވާ އެންމެ ފިރިހެނެއްކަމެވެ.ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެ

  ްއެކަންކުރީ ދުރުގައިވާ ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއްކަނ

ގެ މާނަ ދެަހކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ُهاއަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް ف ْعل( اބަދަލުނަންކަމަށްވާ )

ثـْنَـْيُ ޖެހޭނެއެވެ. މި އަކުރަށް ކިޔަނީ  އިތުރުކުރަން ُااْل  )ދެ މީހުންކަން  أَل ف 

 އަންގައިދޭ އަލިފް(އެވެ.

 )އެ ދެ މީހުން ކަމެއް ޮކށްފި(فـََعََلُ =اُ + فـََعلَُُُهاُ
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َُكتَـبَُ   )ދެ ދަރިވަރު ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.( الدَّْرسَُُاالطَّال َبان 

މުން އެއިން އަންގައިދެނީ )އެ ދެ މީހުން ލިޔެފި( މިހެން ބުނު َكتَـَبا

 އެކަންކުރީ ދުރުގައިވާ ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއްކަމެވެ.

  ިއެކަންކުރީ ދުރުގައިވާ ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއް ނުވަތަ ފިރިހެނުންތަކަކާއ

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ همއަންހެނުންތަކެއްކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ف ْعل( وކަމަށްވާ )ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަން

ُالْـَجَماَعةމި އަކުރަށް ކިޔަނީ  ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. )ގިނަ  َواو 

 މީހުންކަން އަންގައިދޭ ޥާޥު(އެވެ.

 )އެމީހުން ކަމެއް ކޮށްފި(اُُوفـََعلُ  =وُ +فـََعَلُُ هم

ގެ وއެވެ. وބަދަލު ނަމަކީ ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ همމިތާގައި 

އަކީ ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރިނަމަވެސް ކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ اފަހަތުގައިވާ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ف ْعلގުޅުވުމުން  وގެ ފަހަތަށް ف ْعلއަކުރެއް ނޫނެވެ. 

 ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ލިޔަންޖެހޭނީ އުބުފިއްޔެވެ.
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َُكتَـبُ   ب   )ދަރިވަރުންތައް ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.( اُالدَّْرسَُُوالطَُّلَّ

)އެމީހުން ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެކަންކުރީ  َكتَـب وا

ދުރުގައިވާ ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއް ނުވަތަ ފިރިހެނުންތަކަކާއި 

 އަންހެނުންތަކެއްކަމެވެ.

 ުންނަމަ އެކަންކުރީ ދުރުގައިވާ އެންމެ އަންހެނެއްކަން އަންގައިދޭން ބޭނ

ގެ އަސްލު ف ْعل( تُْ) ََتء ُالتَّْأن ْيثކަން އަންހެންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

 ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 )އޭނާ )އެ އަންހެން މީހާ( ކަމެއް ކޮށްފި(ُتُْفـََعلَُ =ْتُ +فـََعَلُُ هي

َُكتَـبَُ   ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.()އަންހެން ދަރިވަރު  الدَّْرسَُُتُْالطَّال َبة 

)އޭނާ ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެކަންކުރީ  َكتَـَبتُْ

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فاعل(އަކީ تُْދުރުގައިވާ އެންމެ އަންހެނެއްކަމެވެ. )

ُالتأنيث(އަށް ކިޔާނީ تُْބަދަލުނަމެއްނޫނެވެ. ) އެވެ. އެއީ ަކން َتء

 ރެކެވެ.އަންހެންކުރުމަށް' ބޭނުންކުރާ އަކު '
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  ައެކަންކުރީ ދުރުގައިވާ ދެ އަންހެނުންކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމ

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް ކަން އަންހެންކުރުމަށް ف ْعل

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ُها( އާއިއެކު تُْ) َتءُالتأنيثބޭނުންކުރާ 

 ވެ.( އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެاބަދަލުނަންކަމަށްވާ )

 )އެ ދެ މީހުން )ދެ އަންހެނުން( ކަމެއް ކޮށްފި( َتافـََعلَُ =ََتُ +فـََعَلُُُهاُ

َُكتَـبَـُ  َُُتاالطَّال بَـَتان  )ދެ އަންހެން ދަރިވަރުން ފިލާވަޅު الدَّْرَس

 ލިޔެފިއެވެ.(

)އެ ދެ މީހުން ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ  َكتَـبَـَتا

އަންހެނުންކަމެވެ. އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ނުވަތަ އެކަންކުރީ ދުރުގައިވާ ދެ 

 ދެ ފިރިހެނުން އެކަން ކުރިކަމަށް ދޭހައެއް ނުޮކށްދޭނެއެވެ.

  ްއެކަންކުރީ ދުރުގައިވާ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއްކަން އަންގައިދޭނ

( نَُގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންކަމަށްވާ )هنُ ބޭނުންނަމަ 

ގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ގެ އަސްލު ސޫރައިف ْعل
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ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު ف ْعلގުޅުވުމުން  نَُގެ ފަހަތަށް ف ْعل

 އަކުރުގައި ލިޔަންޖެހޭނީ ސުކުނެވެ.

 )އެމީހުން )އަންހެނުންތައް( ކަމެއް ކޮށްފި( نَُفـََعلُْ =َنُُ+فـََعَلُُهن ُ

َُكتَـبُْ  ُُـنَُالطَّال َبات  )އަންހެން ދަރިވަރުންތައް ފިލާވަޅު الدَّْرَس

 ލިޔެފިއެވެ.(

)އެމީހުން ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެކަންކުރީ  َكتَـْبَُ

ދުރުގައިވާ އަންހެނުންތަކެއްކަމެވެ. ފިރިހެނުން އެ ކަން ކުރިކަމަކަށް ދޭހައެއް 

 ނުޮކށްދޭނެއެވެ.

  ެފިރިހެނެއްކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ އެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ އެންމ

ގެ އަސްލު ف ْعل( تَُގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންކަމަށްވާ )أنتَُ

ގެ ފަހަތަށް ف ْعل ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ف ْعلގުޅުވުމުން  تَُ

 ލިޔަންޖެހޭނީ ސުކުނެވެ.
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 )ކަލޭ )ތިޔަ ފިރިހެނާ( ކަމެއް ކޮށްފި( تَُفـََعلُْ =َتُ +فـََعَلُُأنَتُ

َُكتَـبُْ   )ކަލޭ ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.(الدَّْرَسُُتَُأَْنَت

)ކަލޭ ލިޔެފިއެވެ.( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެކަންކުރީ  َكتَـْبتَُ

 ވެ.މުޚާޠަބުކުރެވޭ އެންމެ ފިރިހެނެއްކަމެ

  ިއެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއ

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ أَنت َماއަންހެނެއްކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް ف ْعل( تـ َماބަދަލުނަންކަމަށްވާ )

ގެ އަސްލު ف ْعلގުޅުވުމުން  تـ َماށް ގެ ފަހަތަف ْعل އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ލިޔަންޖެހޭނީ ސުކުނެވެ.

 )ކަލޭމެން ދެ މީހުން ކަމެއް ކޮށްފި( ت َمافـََعلُْ =تـ َماُ +فـََعَلُُأنتماُ

َُكتَـبْـُ   )ކަލޭމެން ދެމީހުން ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.(الدَّْرَسُُت َماأَنـْت َما
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ت َما )ކަލޭމެން ދެމީހުން ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ  َكتَـبـْ

އެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާިއ 

 އަންހެނެއްކަމެވެ.

  ައެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއްކަން ނުވަތ

ގެ މާނަ نت مأَُފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ف ْعل( تـ مދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންކަމަށްވާ )

ގުޅުވުމުން  تـ مގެ ފަހަތަށް ف ْعل ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ލިޔަންޖެހޭނީ ف ْعل

 ސުކުނެވެ.

 )ކަލޭމެން ކަމެއް ކޮށްފި( ت مُْفـََعلُْ =تـ ْمُ +َلُفـَعَُُأنتمُ

َُكتَـبْـُ   )ކަލޭމެން ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.(الدَّْرَسُُت مأَنـْت م
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ت مُْ )ކަލޭމެން ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެކަންކުރީ  َكتَـبـْ

މުޚާޠަބުކުރެވޭ ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއް ނުވަތަ ފިރިހެނުންނާއި 

 ކެއްކަމެވެ.އަންހެނުންތަ

  ައެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ އެންމެ އަންހެނެއްކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމ

ގެ އަސްލު ف ْعل( تُ ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންކަމަށްވާ )أنتُ 

ގެ ފަހަތަށް ف ْعل ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ގެ އަ ف ْعلގުޅުވުމުން  تُ 

 ލިޔަންޖެހޭނީ ސުކުނެވެ.

ُ ُ +فـََعَلُُأنت   )ކަލޭ )ތިޔަ އަންހެނާ( ކަމެއް ކޮށްފި( تُ فـََعلُْ =ت 

َُكتَـبُْ   )ކަލޭ ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.(الدَّْرَسُُتُ أَْنت 

ރީ )ކަލޭ ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެކަންކު َكتَـْبتُ 

 މުޚާޠަބުކުރެވޭ އެންމެ އަންހެނެއްކަމެވެ.
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  ައެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ދެ އަންހެނުންކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމ

ގެ ف ْعل( تـ ماގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންކަމަށްވާ )أَنت َما

 ގެ ف ْعل އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު ف ْعلގުޅުވުމުން  تـ ماފަހަތަށް 

 އަކުރުގައި ލިޔަންޖެހޭނީ ސުކުނެވެ.

)ކަލޭމެން ދެ މީހުން )ދެ އަންހެނުން( ކަމެއް  ت َمافـََعلُْ =تـ َماُ +فـََعَلُُأنتماُ

 ކޮށްފި(

َُكتَـبْـُ   ޔެފިއެވެ.()ކަލޭމެން ދެމީހުން ފިލާވަޅު ލިالدَّْرَسُُت َماأَنـْت َما

ت َما )ކަލޭމެން ދެމީހުން ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ  َكتَـبـْ

 އެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ދެ އަންހެނުންކަމެވެ.

  ްއެކަންކުރީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއްކަން އަންގައިދޭނ

َُّބޭނުންނަމަ  ( ت نُ ކަމަށްވާ )ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންأَنت 

 ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ف ْعل
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ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ف ْعلގުޅުވުމުން  ت نَُّގެ ފަހަތަށް ف ْعل

 ފަހު އަކުރުގައި ލިޔަންޖެހޭނީ ސުކުނެވެ.

َُّفـََعلُْ =ت نَُّ +فـََعَلُُأنت ُ  ންހެނުންތައް( ކަމެއް ކޮށްފި()ކަލޭމެން )ތިޔަ އަ ت 

َُكتَـبْـُ  َّ َُّأَنـْت   )ކަލޭމެން ފިލާވަޅު ލިޔެފިއެވެ.(الدَّْرَسُُت 

َُّ )ކަލޭމެން ލިޔެފި( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ އެކަންކުރީ  َكتَـبـْت 

މުޚާޠަބުކުރެވޭ އަންހެނުންތަކެއްކަމެވެ. ފިރިހެނުން އެ ކަން ކުރިކަމަކަށް 

 ދޭނެއެވެ.ދޭހައެއް ނުކޮށް

  ަގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ أنއެކަންކުރީ އަހަރެންކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމ

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ف ْعل( تُ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންކަމަށްވާ )

ގެ ف ْعلގުޅުވުމުން  تُ ގެ ފަހަތަށް ف ْعل ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ގެ ފަހު އަކުރުގައި ލިޔަންޖެހޭނީ ސުކުނެވެ.އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައި

 )އަހަރެން ކަމެއް ކޮށްފިން( تُ فـََعلُْ = تُ  +فـََعَلُُأنُ

َُكتَـبُْ   )އަހަރެން ފިލާވަޅު ލިޔެފީމެވެ.(الدَّْرَسُُتُ َأَن
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)އަހަރެން ލިޔެފިން( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ  َكتَـْبتُ 

 އެކަންކުރީ އަހަރެންކަމެވެ.

  ީގެ މާނަ َننއަހަރެމެންކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ  އެކަންކުރ

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ف ْعل( نَُދޭހަކޮށްދޭ ގުޅިފައިވާ ބަދަލުނަންކަމަށްވާ )

ގުޅުވުމުން  نَُގެ ފަހަތަށް ف ْعل ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

އި ލިޔަންޖެހޭނީ ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގަف ْعل

 ސުކުނެވެ.

 )އަހަރެމެން ކަމެއް ކޮށްފިން( َنافـََعلُْ =َنُ +فـََعَلُُ َنن

َُكتَـبْـُ   )އަހަރެމެން ފިލާވަޅު ލިޔެފީމެވެ.(الدَّْرَسَُُناََنْن 

َنا )އަހަރެމެން ލިޔެފިން( މިހެން ބުނުމުން އެއިން އަންގައިދެނީ  َكتَـبـْ

 އެކަންކުީރ އަހަރެމެންކަމެވެ.
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އަކުރުގެ ވަޒަނަށް  3ގެ ވަޒަންތަކުގެ ތެރެއިން ف ْعلُ މިއީ  َل،ُفـَع لَُ،َُفعُ فـََعلَُ

َُكر َمَُكَتَب،ُُُމިސާލު؛  .ތަކެވެ ف ْعلއަންނަ  އަކުރާިއ  4އަކުރާއި  3 .َشر َب،

ންނާނެއެވެ. އެއިން ގެ ވަޒަންތައް ހުف ْعلُ  އަކުރުގެ ވަޒަނަށް  6އަކުރާއި  5

ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލު ނަން އައިނަމަވެސް އޭ ف ْعلُ ކޮންމެ ވަޒަނަކަށް 

ގުޅުވާނީ މަތީގައި ބަޔާންވެ ދިޔަ އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް މިއިން 

މީގެ  ގެ ވަޒަންތައް ކިޔަވާއިރުف ْعلُ ވަޒަނެއް ވާނެއެވެ.  3އިސްތިސްނާވާ 

 إنُشاءُهللا ތަފްސީލު ގެނެސްދޭނަމެވެ.

ނަން ގުޅުވާނެ ގޮތް ގުޅިފައިވާ ބަދަލު ، ގެ މާނަ ދޭހަވާفاعل ށް،ގެ ފަހަތަف ْعلُ 

މަތީގައި އެވަނީ ބަޔާންކުރެވިފައެވެ. އެއްވެސް ބަދަލު ނަމަކުން އެހެން 

ދޭހަޮކށްނުދޭނެކަން މިބައިތަކަށް ރަނގަޅަށް ބަދަލުނަމެއްގެ މާނަ 

ކީ ޮކބައިކަން އަންގައިދޭން އަفاعلވިސްނައިލުމުން އެނގިގެންދެއެވެ. ވީމާ 

ގެ މާނަ فاعلއިރު އެއީ ސީދާ އެ ގެ ފަހަތަށް ބަދަލު ނަމެއް ގުޅުވާف ْعلُ 
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ދޭހަކޮށްދޭ ބަލުނަންކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ އޭގެ މާނަ މުޅިން 

 އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ.

 އޭނާ ކަމެއ  ކޮށ ފި ُفـََعلَُُه وَُ
َا  އެދެމީހ ނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعََلُُُه 
 އެމީހ ނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعل واُه مُْ
 އޭނާ ކަމެއ  ކޮށ ފި  تُْفـََعلَُُه يَُ
َا  އެދެމީހ ނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  َتافـََعلَُُُه 

 އެމީހ ނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعْلنَُُه نَُّ
 ކަލޭ ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعْلتَُُأَْنتَُ
 ކަލޭމެނ  ދެމީހ ނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعْلت َماُأَنـْت َما
 ކަލޭމެނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعْلت مُُْأَنـْت مُْ
 ކަލޭ ކަމެއ  ކޮށ ފި  ْلتُ فـَعَُُأَْنتُ 

 ކަލޭމެނ  ދެމީހ ނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعْلت َماُأَنـْت َما

َُّ َُُّأَنـْت   ކަލޭމެނ  ކަމެއ  ކޮށ ފި  فـََعْلت 
 އަހަރެނ  ކަމެއ  ކޮށ ފިނ   فـََعْلتُ َُأنَُ

 އަހަރެމެނ  ކަމެއ  ކޮށ ފިނ  فـََعْلَناََُنْنُ 
 

ُ

 ރިސަށ  ކިޔައިދޭށެވެ!މ ދައ  ،ހިތ ނ  ދަސ ކޮށ  މަތީގައިވާ ތާވަލ 
  ރަނގަޅ ކ ރަނ  ބޭނ ނ   ރަނގަޅ    ވ.ރަނގަޅ 
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 3.1 ފަރިތަކ ރ ނ                            3.1  التَّْدر ْيبُ 

 

 ތާވަލ  ފ ރިަހމަކ ރާށެވެ! 2ތިރީގައިވާ 

 املتكلم املخاطب الغائب

  أن  أنتََُُأَكلَُ ه وَُ
ا َُأَكْلتُ  ََنْنُ   أنت ما  ُه 
   أنت م  ه م
َُأَكْلتُ  تُ أن  ه يَُ
ا   أنت ماَُأَكَلَتا ُه 
َُّ  ه نَُّ   أنت 

 

 املتكلم املخاطب الغائب

َُذَهْبتُ  أن  أنتَُُ ه وَُ
ا ت َما أنت ما  ُه    ََنْنُ َُذَهبـْ
   أنت مَُذَهب وا ه م

 
 

  أنتُ   ه يَُ
ا   أنت ما  ُه 
ََُُّذَهْبَُ ه نَُّ   أنت 

 
 
 

  ރަނގަޅ ކ ރަނ  ބޭނ ނ   ރަނގަޅ    ވ.ރަނގަޅ 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

 ހިނގައްޖެ ޝުކުރުކޮށްފި  ބޮއެފި  މަނާކޮށްފި  އިށީނދެއްޖެ 
َُذَهبََُُشَكرََُُشر بََُُمَنعََُُجَلسَُُهو
َُذَهَباَُشَكرَاَُشر بََُُمنَـَعاَُجَلَساُُها
َُذَهب واَُشَكر واَُشر ب واَُمنَـع واَُجَلس واُهم
َُذَهَبتَُُْكَرتُْشََُُشر َبتَُُْمنَـَعتَُُْجَلَستُُْهي
َُذَهبَـَتاَُشَكَرَتََُُشر بـََتاَُمنَـَعَتاَُجَلَسَتاُُها

َُذَهْبََُُشَكْرنََُُشر ْبنََُُمنَـْعنََُُجَلْسنَُُهنُ 
َُذَهْبتََُُشَكْرتََُُشر ْبتََُُمنَـْعتََُُجَلْستَُُأنتَُ
ت َماَُشَكْرتـ َماَُشر بـْت َماَُمنَـْعت َماَُجَلْست َماُأنتما َُذَهبـْ
ت مَُُْشَكْرتـ مَُُْشر بـْت مَُُْمنَـْعت مَُُْجَلْست مُُْأنتم َُذَهبـْ
َُذَهْبتُ َُشَكْرتُ َُشر ْبتُ َُمنَـْعتُ َُجَلْستُ ُأنتُ 

ت َماَُشَكْرتـ َماَُشر بـْت َماَُمنَـْعت َماَُجَلْست َماُأنتما َُذَهبـْ
َُُّأنتُ  ََُُّجَلْست  ََُُّمنَـْعت  ََُُّشَكْرت نََُُّشر بـْت  َُذَهبـْت 
َُذَهْبتُ َُشَكْرتُ َُشر ْبتُ َُمنَـْعتُ َُجَلْستُ ُأن
َناَُشَكْرنََُُشر بـَْناَُمنَـْعَناَُجَلْسَناَُنن َُذَهبـْ

. 
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 ފިލާވަޅު ނަވަހަތަރު                 ُالرَّاِبعُ ُالدَّْرسُ 
 

ُاْلم تَّ  އޮންނަ ބަދަލު ނަންތައް( ކަލިމައާއި ގުޅިފައި)ِصَلةُالضََّمائِر 
 

 ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛ މި ފިލާވަޅުނ 

ނަންތަކުގެ  ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލުِفْعلَُماِضيމަޤްޞަދަކީ  ފިލާވަޅުގެ މި
 ނަން  )ކަން ރައްދުވާ ފަރާތް(ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ބަދަލު َمْفع ول ތެރެއިން

 ދަސްކުރުމެވެ.

 
 

 

ُضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ َمْفع ولގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ، فعلُماضي
ُ

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 املنفصلة

الض مائرُ
 املت صلة

ُاملتكلمُاملخاطبُالغائب
ُي أانُكَُ أنتَُُه ه وَُ
ا َا ُه  ُانَُ ََنْنُ ُك َما أنت ماُُه 
ُُك مُْ أنت مُه مُْ ه م
ُكُِ أنتَُُِها ِهيَُ
ا َا ُه  ُك َما أنت ماُُه 
َُُّه نَُّ ه نَُّ ُك نَُّ أنت 
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ގެނައުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ނުވަތަ ތަރުތީބުތައް  مفعولއާއި فاعل ޖުމުލައެއްގައި

ގެ ِفْعلއެއް، ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަވާ، مفعولހުންނާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 

އަކުން ِفْعلފަހަތަށް ގުޅުވާނަމަ އޭގައި އަމަލުކުރެވިދާނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ވެއެވެ. 

އެވެ. އެއަށްފަހު ދެން فاعلއަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ ِفْعلފެށޭ ޖުމުލައެއްގައި 

އަށް ފަހު ِفْعلއެވެ. މިއީ އަސްލު ތަރުތީބެވެ. ނަމަވެސް مفعولއޮންނާނީ 

 ގެނެވިދާނެއެވެ.ވެސް فاعلދެން  مفعول

َُحاِمًدا  ُُم َمٌَّد )މުޙަންމަދު، ޙާމިދު ގައިގައި ޖަހައިފިއެވެ.(  َضَرَب

އަކީ މުޙަންމަދެވެ. އޭނާ ކުރި ކަމަކީ ޖެހުމެވެ. އެކަން فاعلތާގައި މި

އެވެ. މި މިސާލުގައި އެވަނީ مفعولރައްދުވަނީ ޙާމިދަށެވެ. ވީމާ ޙާމިދަކީ 

 ُގެ ނަން ފާޅުޮކށް ފެންނާށެވެ.مفعولއާއި فاعل

ނަމަވެސް ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކައެއްގެ ތެރެއިން މިވާހަކަ ގެންނަނަމަ 

އެވެ. ضمريُمتصلއަހަރެމެން ބޭނުންކުރާނީ އެފަރާތުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ 

މިސާލަކަށް މުޙަންމަދާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަމުންގޮސް، 
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َضَرَبُގެންނާނީ "... އޭނާ، ޙާމިދު ގައިގައި ޖެހި ވާހަކަ ބުނާނަމަ މި ޖުމުލަ

..." މިގޮތަށެވެ. ނުވަތަ ޙާމިދާއި ބެހޭޮގތުން ދެކެވެމުން ދިޔަ َحاِمًدا

ވާހަކައެއްގައި، މުޙަންމަދު، އޭނާ ގައިގައި ޖެހި ވާހަކަ ބުނާނަމަ ޖުމުލަ 

 ..." މިގޮތަށެވެ.َضَربَه ُُم َمَّدٌُُގެންނާނީ "...

 مفعولއާއި فاعل އްގައިޖުމުލައެ، ލުމުންއިސްވެދިޔަ މިސާލުތަކަށް ވިސްނައި

އަންނަ ތަރުތީބުގެ ގޮތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. 

 އެ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ފާޅުކޮްށ  مفعولއެއަށްފަހު  فاعلގެ ފަހުގައި فعلޖުމުލައިގައި  ؛ފުރަތަމަ ގޮތަކީ

އާއި فاعلފެންނާނެހެން ލިޔުމެވެ. )ފާޅުކޮށް ފެންނާނެހެން އޮތުމުގެ މާނައަކީ 

ފެންނަން އޮންނަނަމަ ގެ ނަން ފާޅުކޮށް فاعل ގެ ނަން އޮތުމެވެ.(مفعول

ފެންނަން  ގެ ނަން ފާޅުކޮށްمفعولގައި އޮންނާނީ އުބުފިއްޔެވެ. فاعل

 ގައި އޮންނާނީ އަބަފިއްޔެވެ.مفعولއޮންނަނަމަ 
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)މުޙަންމަދު، ޙާމިދު ގައިގައި ޖަހައިފިއެވެ.( މި  َرَبُُم َمٌَّدَُحاِمًداضَُ 

 ގެ ނަން ފާޅުޮކށް ފެންނަން އެބައޮތެވެ.مفعولއާއި فاعلމިސާލުގައި 

 ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فاعلގެ ފަހަތަށް فعل ؛ދެވަނަ ގޮތަކީ

ފެންނާނެހެން ގެ ނަން ފާޅުކޮށް مفعولބޭނުންކުރުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުގައި 

ގެންނާނެގޮތް  ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فاعلގެ ފަހަތަށް فعلލިޔުމެވެ. )

 ފިލާވަޅުގައި ވާނީ ކިޔަވާފައެވެ.( ތިންވަނަ

َُحاِمًدا"...  ..." )އަހަރެން ޙާމިދު ގައިގައި ޖެހީމެވެ.( މިތާގައި َضَرْبت 

ގުޅިފައިވާ  ގެ ފަހަތަށް فعلއަކީ އަހަރެންނެވެ. އެކަން އަންގައިދެނީ فاعل

އިންނެވެ. އަހަރެން ކުރި ކަމަކީ ޖެހުމެވެ. ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭަހކޮށްދޭ أان

އެވެ. އޭނާގެ ނަން مفعولއެކަން ރައްދުވީ ޙާމިދަށެވެ. ވީމާ ޙާމިދަކީ 

 ފާޅުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޮތެވެ.

 ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭަހކޮށްދޭ مفعولގެ ފަހަތަށް ِفْعل ތިންވަނަ ގޮތަކީ؛

 ގެ ނަން ފާޅުޮކށް ފެންނާނެހެން ލިޔުމެވެ.فاعلރުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުގައި ބޭނުންކު
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)އޭނާ ގައިގައި ޖެހީ މުޙަންމަދެވެ./ އޭނާ ގައިގައި  َضَربَه ُُم َمَّدٌُ 

ގެ ނަން ފާޅުޮކށް فاعلމުޙަންމަދު ޖަހައިފިއެވެ.( މި މިސާލުގައިވެސް 

އެވަނީ އެ  ގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައިمفعولފެންނަން އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް 

ُمتصلނަމުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ  އެވެ. މިތާނގައި ހަނދާނުގައި ضمري

ބަހައްޓަންވީ ކަމަކީ، މިގޮތަށް )ތިންވަނަ ފަރާތުގެ( ބަދަލު ނަން ގެންނާނީ 

އެމީހެއްގެ ވާހަކަ ކުރިން ދެކެވިފައި ވާނަމައެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެ 

 ނު ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.ދެކެވެނީ ކާކުގެ ވާހަކައެއްކަން، މުޚާޠަބު ކުރެވު

ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު  ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ، فاعل ހަތަރުވަނަ ގޮތަކީ؛

ُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ، مفعولއޭގެ ފަހަތަށް  ބޭނުންކުރުމެވެ.  ضمري

ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވާނަމަ ِفْعل، ضمريُمتصلُގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭمفعولއާއި فاعل)

އެވެ. ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فاعلއަބަދުވެސް، ފުރަތަމަ ޮއންނަންވާނީ 

 އެވެ.(ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ مفعولދެން އެއަށްފަހު 
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)އަހަރެން އޭނާ ގައިގައި ޖެހީމެވެ./ އޭނާ ގައިގައި އަހަރެން  َضَربْ ت هُ  

ނެވެ. އަހަރެން ކުރި ކަމަކީ ޖެހުމެވެ. އަކީ އަހަރެންفاعلޖެހީމެވެ.( މިތާގައި 

ގެ هوގެ ފަހަތަށް ގުޅިފައިވާ فاعلއަކީ އޭނާއެވެ. އެކަން އަންގައިދެނީ مفعول

އިންނެވެ. އޭނާ އަކީ ކާކުކަން ދެކެވެމުން ضمريُمتصلމާނަ ދޭހަކޮށްދޭ 

ދިޔަ އަސްލު ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެނގޭނެއެވެ. އެހެނީ އަހަރެން މީހެއްގެ 

ހި ވާހަކަ ބުނާނީ އެމީހެއްގެ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ގައިގައި ޖެ

 ދެއްކުމަށްފަހުކަމަށް ވާތީއެވެ.

   ެމި ފިލާވަޅުގައި އަހަރެމެން ދަސްކުރާނީ ފަހުން ބަޔާންކުރެވުނު ދ(

 ގޮތެވެ.(

ތިރީގައިވާ މިސާލުތަކަކީ ބަޔާންކޮށްދެވުނު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މި ފިލާވަޅާއި 

ލައި ގެނެސްފައިވާ ގޮތާއި ހަތަރުވަނަ ގޮތަށް( ބަލާގުޅޭ ބައިތަކަށް )ތިންވަނަ 

މިސާލުތަކެކެވެ. މިސާލުތައް ގެނެސްފައިވާ ޮގތްތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 

ގެ فعلَُماِضي) ބައިވިސްނާށެވެ. )އޭރުން( މި ފިލާވަޅުން ދަސްކުރަންވީ 
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ُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولފަހަތަށް ގުޅޭ،  ގުޅުވާނެގޮތް(  ضمري

 .إنُشاءُهللاވޭނެއެވެ. ދެނެގަނެ

 

 .ެފުރަތަމަ މި ހިމަނާލަނީ ތިންވަނަ ގޮތާއި ގުޅުންހުރި މިސާލުތަކެވ 

 މިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ އެހީއެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ގެ)فاعلُއެއަށްފަހުُضمريُمتصل(ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ )مفعول)ِفْعل (ُ+ُ
 (ން ވަކިންނަ

 
 ކެއީ ފާޠިމާއެވެ./ ފާޠިމާ، އޭތި ކައިފިއެވެ.()އޭތި َفاِطَمة َُهاَُأَكَلت ُْ 

ُفَاِطَمة ُ)فاعل(ُُِهَيُ)مفعول(َأَكَلُ)ِفْعل (ُ+ُ

 )އެ އަންހެނާ ގައިގައި ޖެހީ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ./  اْلَوَلدُ َُهاَضَرب َُ 

 ފިރިހެން ކުއްޖާ އެ އަންހެނާ ގައިަގއި ޖެހިއެވެ.(ކުޑަ     .

 )އެ ދެ މީހުން ގައިގައި ޖެހީ މުޙަންމަދެވެ.( ُم َمَّدٌُُه َماَضَرب َُ 

ُُممدُ)فاعل(ُُُهاُ)مفعول(َضَرَبُ)ِفْعل (ُُ+ُ
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)ކަލޭމެން ދެ  މީހުން  ގައިގައި  ޖެހީ ކުޑަ   الِبْنتُ ُك َماَضَربَ تُْ 

ކުއްޖާއެވެ./ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ކަލޭމެން ދެ މީހުން އަންހެން      .

 ގައިގައި ޖެހިއެވެ.(    .

 އެވެ.(هللا)އަހަރެން ހެއްދެވީ هللاُ ُيَُ نَُِخَلقَُ 

ُهللاُ)فاعل(ُُأانُ)مفعول(َخَلَقُ)ِفْعل (ُ+ُ

 އެވެ.(هللا)ކަލޭމެން ހެއްދެވީ هللاُ ُك مُ َخَلقَُ 

ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ أانُގެ ގޮތުގައި އަންނަ مفعولގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ِفْعل) 

 އިތުރުކުރެވެއެވެ. އެއީ އެއް "ن"އާއި ގުޅޭއިރު އެ ދެމެދަށް ِفْعل ضمريُمتصل،

ُاْلِوقَايَة" އެވެ. މިއީ އެކަލިމަ ކިޔުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރުކުރެވޭ "ن  ْون 

 (.هللاُ ُِنََُخَلقَُއަކުރެކެވެ. މިސާލު:)

 .ެދެން މި ހިމަނާލަނީ ހަތަރުވަނަ ގޮތާއި ގުޅުންހުރި މިސާލުތަކެވ 

ފިލާވަޅުގައި ކިޔަވާފައިވާ ބަޔާއި ގުޅުންހުރި ަބއެކެވެ. އެ ތިންވަނަ މިއީ 

ގެ މާނަ فاعلގެ ފަހަތަށް ِفْعلُماضيފިލާވަޅުގައި އަހަރެމެން ކިޔަވާފައިވާނީ 
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ގުޅުވާ ގޮތެވެ. މި ފިލާވަޅުގެ މި ބައިގައި އަހަރެމެން  ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 

 ضمريُمتصل ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭفاعلގެ ފަހަތަށް ِفْعلُماضيކިޔަވާނީ 

ގުޅުވާނެ  ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولގުޅުވުމަށްފަހު އޭގެ ފަހަތަށް 

 ޮގތެވެ. މިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ އެހީއެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ )مفعولَضِمريُم تَِّصل(ُ+ُ ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ)ِفْعل (ُ+ُ)فاعل
 ضمريُمتصل(

 
 )އަހަރެން އެ މީހުން ގައިގައި ޖެހީމެވެ.( ه مَضَربْ ت ُ  

ُه مُْ=َُضَربْ ت ُ ُهمُ)مفعول(ِفْعل ُُ+ُُأانُ)فاعل(ُُ+ُُُ

 )އޭނާ އަހަރެން ގައިގައި ޖެހިއެވެ.( ن ِيَضَربَُ 

ُن  ِي=َُضَربَُُأانُ)مفعول(ِفْعل ُُ+ُُهوُ)فاعل(ُُ+ُُ

 ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވާނީ ހަމައެކަނި ِفعلُماضيކަމަށް ވާނަމަ هوއަކީ فَاعل

ގެ އަސްލު ِفعلއެވެ. ސަބަބަކީ ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعول

 (.ن ِيَضَربَُއެވެ. މިސާލު: )ِفعلއެކަން ކުރިކަމަށް ދޭހަޮކށްދޭ هوُ ސޫރައަކީ
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 އަްށ ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ أنتمގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ِفْعلُماضي

ގެ މާނަ أنتمއެއް ގުޅޭނަމަ ضمريُمتصلދޭ ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްمفعولފަހު 

" ت مއެއް އިތުރުކުރެވެއެވެ. އެއީ ""و"ގެ ފަހަތަށް ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 

މި ކަލިމައިގެ މީމުގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް ގުޅުވުމުގައި އެ މީމަށް ޙަރަކާތް 

 ދީގެން )ފިލި ދީގެން( އަދާކުރުމަށް ފަސޭހައަކަށް އިތުރުކުރާ އަކުރެކެވެ. 

 )ކަލޭމެން އަހަރެން ގައިގައި ޖެހިއެވެ.( ن ِيت م ُوَضَرب ُْ 

ُن  ِي=َُضَربْ ت م    ُوُأانُ)مفعول(ِفْعل ُُ+ُُأنتمُ)فاعل(ُُ+ُُُ

 )ކަލޭމެން އެ އަންހެނުންތައް ގައިގައި ޖެހިއެވެ.( ه نََُّضَربْ ت م ُو 

      ...1 (ެޙަޟުރަތަށް  އަދި އެކަލާނގ 

ތިޔަބައިމީހުން ދެންނެވި ކޮންމެ އެއްޗެއް އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

 (ދެއްވިއެވެ.
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 ގުޅުވާއިރު  ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فَاِعلގެ ފަހަތަށް ِفْعلُماضي

ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ِفْعلކަމަށް ވާނަމަ ََنْنُ އަކީ فَاِعل

 ޮއންނާނީ ސުކުނެވެ.

 )އަހަރެމެން ކަލޭ ގައިގައި ޖެހީމެވެ.( كََُضَربْ َنا 

 ގުޅުވާއިރު ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭަހކޮށްދޭ َمْفع ولގެ ފަހަތަށް ِفْعلُماضي 

ގެ ِفْعلކަމުގައި ވާނަމަ هوއަކީ فاعلކަމަށް ވާނަމަ އަދި ََنْنُ އަކީ َمْفع ول

 އަސްލު ސޫރައިގެ ފަހު އަކުރުގައި އޮންނާނީ އަބަފިއްޔެވެ.

 ފިރިހެން މީހާ( އަހަރެމެން ގައިގައި ޖެހިއެވެ.()އޭނާ )އެ َناَُضَرب َُ 

 اتءُގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ފަހަތަށް ِفْعلކަމުގައި ވާނަމަ هيއަކީ فاعل

 ގުޅުވާނީއެވެ. ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ََنْنُ އިތުރުކުރުމަށްފަހު  التأنيث

 )އޭނާ )އެ އަންހެން މީހާ( އަހަރެމެން ގައިގައި ޖެހިއެވެ.( َناَضَربَ ت ُْ 
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 ُِއަށް ފަހު ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ "هم"ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ علف

ُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعول ގެ މާނަ "هم"އެއް ގުޅޭނަމަ ضمري

 "َضَرب واَها"އެއް އިތުރެއް ނުކުރާނެއެވެ. "ا"ގެ ފަހަތަށް ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 

 މި ޮގތަށް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ.

 )އެމީހުން އެ އަންހެނާ ގައިގައި ޖެހިއެވެ.( َهاَضَرب ُو
ُ
 
 
 
 
 

 4.1 ފަރިތަކުރުނ                            4.1  التَّْدرِْيبُ 

 

 ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށ  ބަލައިގެނ  ޖުމ ލަ އެކުލަވާލާށެވެ!
َُمْفع ولُ ُفَاِعلُ  ْعلُ فَُُِمْفع ولُ ُفَاِعلُ  ْعلُ فُِ

َا(ُ)َأاَن(ُ)َأَكَل( ُ)ه َو(ُ)ه ْم( )َدَخَل(ُ)ُه 
ُُ

ُ)ِهَي(ُ)فَاِطَمة (ُ)َكَتَب(ُ)ِهَي(ُ)ُم َمٌَّد(ُ)َشِرَب(
ُُ

ُ)ه ْم(ُ)ه ْم(ُ)َضَرَب(ُ)ه نَّ(ُ)أَنْ ت ْم(ُ)َسَأَل(
ُُ

 
 

  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 

 )އަހަރެން ކަލޭ ގައިގައި ޖެހީމެވެ.( كََُضَربْ تُ 

 )އަހަރެންނަށް އެ ދެ މީހުން ފެނުނެވެ.( ه َماَوَجدت ُ 

 )އެމީހުން )އެ އަންހެނުންތައް( އޭތި ކައިފިއެވެ.( َهاَأَكْلن َُ

َنُا  )އަހަރެމެން ކަލޭމެނަށް )ފެން( ބޯން ދިނީމެވެ.( ك مَُْأْسَقي ْ

 )ކަލޭ )ތިޔަ އަންހެނާ( އެ ދެ އެތި ކިޔައިފިއެވެ.(  ِهَماقَ َرأْتُِ

 ހެނާ( އެކަން ކޮށްފިއެވެ.()ކަލޭ )ތިޔަ ފިރި هُ فَ َعْلتَُ

 )އޭނާ އަހަރެމެންނާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ.( َناَكلَّمَُ

 )ކަލޭމެން ދެމީހުން އޭތި ހުޅުވިއެވެ.( هُ فَ َتْحت َما

 )އެ ދެ މީހުން ކަލޭމެން ދެ މީހުންނަށް އުނގަންނައިދިނެވެ.( ك َماَعلََّمُا

 )ކަލޭމެން ދެ މީހުން އެ ދެ މީހުންނަށް އުނގަންނައިދިނެވެ.( ه  َماَعلَّْمت َما
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 ފިލާވަޅު ނަވަ ފަސ                 الْـَخاِمسُ ُالدَّْرسُ 
 

ُاْلم تَّ  އޮންނަ ބަދަލު ނަންތައް( ކަލިމައާއި ގުޅިފައި)ِصَلةُالضََّمائِر 
 

 ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  

 އަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ޮގތް އެނގުންِفْعل ُم َضارِعُ އެއް ِفْعل َُماِضي

م َضارِعُ   ނގުން އެ  َضِميـْر ُم تَِّصلُ ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فَاِعلُ ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ِفْعلُ 

 
 

 
 

ُގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ فَاِعلُ ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ، ِفْعل ُم َضارِعُ  ُم تَِّصلُ َضِميـْر 
 

 رُ ائُِمَُالضَُّ
 ةُ لَُصُِفَُنْـُمُ الُْ

ُالضََّمائِرُ 
 ةُ اْلم تَِّصلَُ

 رُ ائُِمَُالضَُّ
 ةُ لَُصُِفَُنْـُمُ الُْ

ُالضََّمائِرُ 
 ةُ اْلم تَِّصلَُ

 رُ ائُِمَُالضَُّ
 ةُ لَُصُِفَُنْـُمُ الُْ

ُالضََّمائِرُ 
 ةُ اْلم تَِّصلَُ

ُاْلم َتَكلِ مُ ُاْلم َخاَطبُ ُاْلَغاِئبُ 
ُ... نَُأَُُ... نتَُأَُُ... ه وَُ
ُ... ََنْنُ  ا نت ماأَُ ا اه َُ

  و نت مأَُ و ه مُْ
 ي نتُِأَُُ... ِهيَُ
 ا نت ماأَُ ا اه َُ

َُّأَُُنَُ ه نَُّ ُنَُ نت 

 އެވެ.(َضِمْيُ)"..." މި ފާހަގައިން އަންގައިދެނީ ފޮރުވިފައިވާ 
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َماِضيُ ގެ އަސްލު ސޫރައަކީ ދުރުގައިވާ އެންމެ ފިރިހެނަކަށް ِفْعلُ ކިޔެވިއުރު ِفْعلُ 

ކަން އަހަރެމެން ވާނީ ކިޔަވާފައެވެ. އަދި އެނޫން އެހެން ِفْعلُ ބޭނުންކުރެވޭ 

ގެ فَاِعلފަރާތެއް އެކަން ކުރިކަން އަންގައިދޭން ބޭނުންނަމަ އޭގެ ފަހަތަށް 

ُم تَِّصلމާނަ ދޭހަކޮށްދޭ  ރެމެން ވާނީ ގުޅުވަން ޖެހޭނެކަންވެސް އަހަ َضِميـْر 

 ގައިވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ.ِفْعل ُم َضارِعކިޔަވާފައެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް 

َُضمُِގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فَاِعل ގައި ِفْعل ُم َضارِعއާއި ِفْعل َُماِضيނަމަވެސް  ر  يـْ

 ގުޅުވުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. م تَِّصلُ 

 އެއްގެ ضميُمنفصلފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ هوُގައި ِفْعلُماضي

 ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވަންޖެހެއެވެ.ِفْعلއެއް، ضميُمتصلމާނަ ދޭހަޮކށްދޭ 

  ްُمضارعނަމަވެސ ُمنفصلގައި ކޮންމެ ِفْعل އެއްގެ މާނަ ضمي

 ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވާކަށް ނުޖެހެއެވެ.ِفْعلއެއް ضميُمتصلދޭހަޮކށްދޭ 

  ްهو،ُއެއް ނުގުޅޭނީ ضميُمتصل ގެ ފަހަތަށްمضارع ِفْعلމިގޮތުނ

 ތަކުގައެވެ.ِفْعلތަކުގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ ضميމި هي،ُأنَت،ُأن،َُننُ
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ُم َضارِع ގެ އަސްލު ِفْعلُ އެއް ގެނައުމުގައިވެސް އަހަރެމެން ބަލާނީ ِفْعل 

ُم َضاَرَعةގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ކުރިއަށް ِفْعلُ ސޫރައަށެވެ. މިޮގތުން   َحْرف 

َُماِضيކުރާ އަކުރު( އިތުރުކުރެވެއެވެ. مضارع) ކުރުމަށްޓަކައި م َضارِعُ އެއް ِفْعل 

އަކުރެއް ވެއެވެ. އެއީ  04ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ކުރިއަށް އިތުރުކުރެވޭ ِفْعلُ 

މި އަކުރުތަކެވެ. ނަމަވެސް މި އަކުރުތައް ކަލިމައިގެ ކުރިއަށް "ُأُنُيُت"ُ

ދަންނަން ޖެހެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ގުޅުވުމުގައި ވަކި ހަމަތަކެއް ޮއންނަކަން 

 އޭގެ ތަފްސީލެވެ.
 

  ްއިތުރުކުރުން يކަލިމައިގެ ކުރިއަށ 

َُكَتَبُ...َُيْكت بُ  ُفـََعَلُ...ُيـَْفَعل ُُُ_____ُُ

ُم َضارِعގެ އަސްލު ސޫރައެވެ. ދެން މި ِفْعلُ މިއީ  فـََعلَُ ُِفْعل  ށް އަކަِفْعل ،

ِفْعل ُއެކެވެ. يރުކޮށްފައި އެވަނީ ގެ ކުރިއަށް އިތު فـََعلَُބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 

م َضارِعއެއް َماِضي ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ކުރިއަށް ِفْعلُ އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު ِفْعلُ 
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َاއިތުރުކުރާނީ  ي ،ُه ْمُ)ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއް(ه َو،ُه 

 ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭއިރުއެވެ.َضِمْيُ ހަތަރު މި ه نَُّ އަދި

  

ُالضََّمائِرُ 

َُلةاْلم نـَْفصُِ
ُالضََّمائِرُ 

ُةاْلم تَِّصلَُ
ُاْْلَْمِثَلة

َُيْكت بُ ُ...ُه وَُ
)މުޙަންމަދު ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُيْكت بُ ُم َمٌَّدُ

ُލިޔަނީއެވެ.(

َا ُانَُِيْكتـ بَُُاُه 
މަދާއި )މުޙަން الدَّْرسََُُيْكتـ َبانُُِم َمٌَّدَُوَُأْْحَد ُ

ُލިޔަނީއެވެ.(އަޙުމަދު ފިލާވަޅު 

ُونََُيْكتـ بُ ُوُه مُْ
ُ ب  )ދަރިވަރުންތައް  الدَّْرسََُُيْكتـ ب ونَُالطَُّّلَّ

ُފިލާވަޅު ލިޔަނީއެވެ.(

َُيْكتـ ْبَُُنَُُه نَُّ
ُ )އަންހެން  الدَّْرسََُُيْكتـ ْبـنَُالطَّالَِبات 

ُދަރިވަރުންތައް ފިލާވަޅު ލިޔަނީއެވެ.(
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ހަތަރު މިސާލުން ހަތަރު އިސްވެ ދިޔަ ހަތަރު މިސާލަށް ވިސްނާލުމުން 

 ތަފާތެއް ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ.

 َُގައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  ه و

 އެވެ.َيْكت بُ 

 َا ގެ ފަހަތަށް އެވަނީ َيْكت بُ ގައި ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  ه 

ންނަށެވެ. މިއަށް ކިޔަނީ ދަލީލުކޮށްދެނީ ދެ މީހުاُއެއް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ا

ثـْنَـْيُِ ُاْْلِ ثـْنَـْيُِއަކީ އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމަތެވެ. ن އެވެ.أَِلف  ُاْْلِ ، أَِلف 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ِفْعلُ ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވުމުން ِفْعلُ 

 އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އަބަފިއްޔެވެ.

 ُْގެ ފަހަތަށް އެވަނީ َيْكت بُ ގައި ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  ه م

ދަލީލުކޮށްދެނީ ގިނަ މީހުންނަށެވެ. މިއަށް  وއެއް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. و

ُالْـَجَماَعةކިޔަނީ   އަކީ އުބުފިލި ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމަތެވެ.نއެވެ. َواو 
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 َُّގެ ފަހަތަށް އެވަނީ َيْكت بُ ގައި ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  ه ن

ދަލީލުކޮށްދެނީ  نَُ)އަބަފިލި ޖެހިގެންވާ ނޫނެއް( އިތުރުކުރެވިފައެވެ.  نَُ

ގެ ْعلُ فُِ، نـ ْون ُالنِ ْسَوةއެވެ. نـ ْون ُالنِ ْسَوةގިނަ އަންހެނުންނަށެވެ. މިއަށް ކިޔަނީ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ފަހު އަކުރުގައި އަބަދުވެސް ِفْعلُ ފަހަތަށް ގުޅުވުމުން 

 ސުކުނެވެ. އޮންނާނީ

 

   ްއިތުރުކުރުން تކަލިމައިގެ ކުރިއަށ 

َُكَتَبُ...َُتْكت بُ   فـََعَلُ...ُتـَْفَعل ُُُ_____ُُ

ُم َضارِعގެ އަސްލު ސޫރައެވެ. ދެން މި ِفْعلُ މިއީ  فـََعلَُ ُِفْعل  ށް އަކަِفْعل ،

ِفْعل ُއެކެވެ. تގެ ކުރިއަށް އިތުރުކޮށްފައި އެވަނީ فـََعلَُބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 

م َضارِعއެއް َماِضي ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ކުރިއަށް ِفْعلُ އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު ِفْعلُ 

َاއިތުރުކުރާނީ  ت ُه  ُ)ދެ އަންހެނުން(ِهَي، އަދި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ހުރިާހ ،

 ތަކުގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭއިރުއެވެ.َضِمْيُ
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ُالضََّمائِرُ 
َُلةاْلم نـَْفصُِ

ُالضََّمائِرُ 
ُةاْلم تَِّصلَُ

َُلةاْْلَْمثُِ

َُتْكت بُ ُ...ُِهيَُ
)ފާޠިމާ ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُتْكت بُ فَاِطَمة ُ

ُލިޔަނީއެވެ.(

َا ُانَُِتْكتـ بَُُا ه 
ޠިމަތާއި )ފާ الدَّْرسََُُتْكتـ َبانُِفَاِطَمة َُوَُمْرََي ُ

ُމަރްޔަމު ފިލާވަޅު ލިޔަނީއެވެ.(
ُލިޔަނީއެވެ.()ކަލޭ ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُتْكت بُ َُتْكت بُ ُ...ُأَْنتَُ

ُانَُِتْكتـ بَُُاُأَنـْت َما
)ކަލޭމެން ދެ މީހުން ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُتْكتـ َبانُِ

ُލިޔަނީއެވެ.(

ُونََُتْكتـ بُ ُوُأَنـْت مُْ
)ކަލޭމެން ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُتْكتـ ب ونَُ

ُލިޔަނީއެވެ.(
ُ)ކަލޭ ފިލާވަޅު ލިޔަނީއެވެ.( الدَّْرسََُُتْكت ِبْيَُُْيََُتْكت بُُِيُأَْنتُِ

َُّ َُتْكتـ ْبَُُنَُُأَنـْت 
)ކަލޭމެން ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُتْكتـ ْبَُ

ُލިޔަނީއެވެ.(

އިސްވެ ދިޔަ މިސާލުތަކަށް ވިސްނާލުމުން ބައެއް ތަފާތުތަކާއި ބައެއް އެއްގޮތް 

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ.
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 َُގައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  أَْنت

 އެއް ނުގުޅުވާނެއެވެ.َضِمْيُއެވެ. އޭގެ ފަހަތަށް އިތުރު َتْكت بُ 

  ެގައިވެސް އެވަނީ ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  ِهيَُހަމަ އެހެންމ

އެއްގޮތްވިނަމަވެސް،  ِفْعلُ އެވެ. މި ދެ ފަރާތަށް ބޭނުންކުރާ َتْكت بُ ހަމަ 

ޔާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމެއްގައި، ނުވަތަ ދައްކާ ވަހަަކއެއްގައި ކި

އަކީ ކޮބައިކަން فَاِعلއިން ދަލީލުކޮށްދޭ  َتْكت بُ އަޑުއަހާ ފަރާތަށް 

 އެނގޭނެއެވެ.

 އެވެ.َتْكتـ َبانُِގައި އެވަނީ ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  أَنـْت َما 

  ެاހަމަ އެހެންމ )ދެ އަންހެނުން( އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ه 

 لُ ِفعُْއެވެ. މި ދެ ފަރާތަށް ބޭނުންކުރާ َتْكتـ َبانُِއެވަނީ ހަމަ ގައިވެސް ِفْعلُ 

އެއްގޮތްވިނަމަވެސް، ލިޔާ ލިޔުމެއްގައި، ނުވަތަ ދައްކާ ވަހަަކއެއްގައި ކިޔާ 

އަކީ فَاِعلއިން ދަލީލުކޮށްދޭ َتْكتـ َبانُِފަރާތަށް ނުވަތަ އަޑުއަހާ ފަރާތަށް 

 ޮކބައިކަން އެނގޭނެއެވެ.
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 ََُُّأَنـْت َما،ُأَنـْت ْم،ُأ ُضَُތަކުގައިވާ ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ  نـْت  ِميـْر 

ثـْنَـْيُِތަކަކީ ކުރިންވެސް ބަޔާންކޮށްދެވުން م تَِّصلُ  ُاْْلِ އާއި اَعةَواو ُالْـَجمَُއާއި أَِلف 

 އެވެ.نـ ْون ُالنِ ْسَوة

 ُގެ ފަހަތަށް އެވަނީ َتْكت بُ ގައި  ِفْعلُ އެކަން ކުރިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ أنِت

ُއެއް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ي ދަލީލުކޮށްދެނީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ އެންމެ ي

ُاْلم َخاطََبةއަންހެނަކަށެވެ. މިއަށް ކިޔަނީ  އަކީ އުބުފިލި نއެވެ. ََيء 

اْلم َخاطََبة ޖެހިގެންވާކަމުގެ އަލާމަތެވެ. ގެ لُ ِفعُْގެ ފަހަތަށް ގުޅުވުމުން ِفْعلُ ، ََيءُ 

 އިބިފިއްޔެވެ. ބަދުވެސް އޮންނާނީއަސްލު ސޫރައިގެ ފަހު އަކުރުގައި އަ

ُ

   ްއިތުރުކުރުން أކަލިމައިގެ ކުރިއަށ 

َُكَتَبُ...َُأْكت بُ  ُفـََعَلُ...ُأَفْـَعل ُُُ_____ُُ

ُم َضارِعގެ އަސްލު ސޫރައެވެ. ދެން މި ِفْعلُ މިއީ  فـََعلَُ ُِفْعل  ށް އަކަِفْعل ،

ِفْعل ُއެކެވެ. أގެ ކުރިއަށް އިތުރުކޮށްފައި އެވަނީ فـََعلَُބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 
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م َضارِعއެއް َماِضي ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ކުރިއަށް ِفْعلُ އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު ِفْعلُ 

އެކަން ކުރިކަމަށް  َأنَُُގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭއިރުއެވެ.َضِمْيُމި  َأن އިތުރުކުރާނީأُ

 އެވެ. އޭގެ ފަހަތަށް އިތުރުَأْكت بُ ގައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ِفْعلُ ދަލީލުކޮށްދޭ 

 އެއް ނުގުޅުވާނެއެވެ.َضِمْيُ

  

ُ الضََّمائِر 
َفِصلَُ ُةاْلم نـْ

ُالضََّمائِرُ 
ُاْلِمثَالُ ُةاْلم تَِّصلَُ

)އަހަރެން ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُأْكت بُ َُأْكت بُ ُ...ُأن
ُލިޔަނީއެވެ.(

 

  ްއިތުރުކުރުން نކަލިމައިގެ ކުރިއަށ 

َُكَتَبُ...َُنْكت بُ  ُفـََعَلُ...ُنـَْفَعل ُُُ_____ُُ

ُم َضارِعގެ އަސްލު ސޫރައެވެ. ދެން މި ِفْعلُ މިއީ  فـََعلَُ ُِفْعل  ށް އަކަِفْعل ،

ِفْعل ُއެކެވެ. نގެ ކުރިއަށް އިތުރުކޮށްފައި އެވަނީ فـََعلَُބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 

م َضارِعއެއް َماِضي ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ކުރިއަށް ِفْعلُ އަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު ِفْعلُ 
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އެކަން ކުރިކަމަށް  ََنْنُ  ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭއިރުއެވެ.َضِمْيُމި  ََنْنُ  އިތުރުކުރާނީنُ

އެވެ. އޭގެ ފަހަތަށް އިތުރު َنْكت بُ ގައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ِفْعلُ ދަލީލުކޮށްދޭ 

 އެއް ނުގުޅުވާނެއެވެ.َضِمْيُ

  

ُ الضََّمائِر 
َفِصلَُ ُةاْلم نـْ

ُالضََّمائِرُ 
ُاْلِمثَالُ ُةاْلم تَِّصلَُ

)އަހަރެމެން ފިލާވަޅު  الدَّْرسََُُنْكت بُ َُنْكت بُ ُ...ََُنْنُ 
ُލިޔަނީއެވެ.(
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 ކުރަނީއޭނާ ކަމެއ  َُعلُ فُْيَـُُه وَُ
َا  ރަނީއެދެމީހުނ  ކަމެއ  ކު نَُِعََّلُفُْيَـُُه 
 ރަނީ ކުކަމެއ  އެމީހުނ   ْونََُعلُ فُْيَـُُه مُْ
 ރަނީކުއޭނާ ކަމެއ   َعلُ فُْتَـُُِهيَُ
َا  ރަނީކުއެދެމީހުނ  ކަމެއ   نَُِعََّلُفُْتَـُُه 

 ރަނީ ކުއެމީހުނ  ކަމެއ   نََُعلُْفُْيَـُُه نَُّ
 ރަނީކުކަލޭ ކަމެއ   َعلُ فُْتَـُُأَْنتَُ
 ރަނީކު ކަލޭމެނ  ދެމީހުނ  ކަމެއ  نَُِعََّلُفُْتَـُُأَنـْت َما
 ރަނީ ކު ކަލޭމެނ  ކަމެއ  ْونََُعلُ فُْتَـُُأَنـْت مُْ
 ރަނީކުލޭ ކަމެއ  ކަ ْيََُعلُِفُْتَـُُأَْنتُِ
 ރަނީކު ކަލޭމެނ  ދެމީހުނ  ކަމެއ  نَُِعََّلُفُْتَـُُأَنـْت َما

َُّ  ރަނީ ކުކަލޭމެނ  ކަމެއ   نََُعلُْفُْتَـُُأَنـْت 
 ރަނީ ކުމެއ  އަހަރެނ  ކަ َعلُ فْـُأََُُأنَُ

 ރަނީކުކަމެއ  އަހަރެމެނ   َعلُ فُْنَـََُُنْنُ 
 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 މުދައ ރިސަށ  ކިޔައިދޭށެވެ! ،ހިތުނ  ދަސ ކޮށ  މަތީގައިވާ ތާވަލު
  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 5.1 ފަރިތަކުރުނ                            5.1  التَّْدرِْيبُ 

 

 ތާވަލު ފުރިަހމަކުރާށެވެ! 2ތިރީގައިވާ 

 املتكلم املخاطب الغائب

ُآك لُ  أن  أنتَََُُيْك لُ  ه وَُ
ا ُ ََنْنُ   أنت ما  ه 
   أنت م  ه م
ََُتْك ِلْيَُ أنتُِ  ِهيَُ
ا   أنت ماََُتْك ََّلنُِ ه 
َُّ  ه نَُّ   أنت 

 

 املتكلم املخاطب الغائب

ُ أن  أنتَُُ ه وَُ
ا َُنْذَهبُ  ََنْنُ َُتْذَهَبانُِ أنت ما  ه 
   أنت مَُيْذَهب ونَُ ه م

 
 

  أنتُِ  ِهيَُ
ا   أنت ما  ه 
ََُُّيْذَهْبَُ ه نَُّ   أنت 

 
 
 

  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

 ދަނީ ޝުކުރުކުރަނީ ބޮނީ މަނާކުރަނީ އިށީންނަނީُ
َُيْذَهبُ َُيْشك رُ َُيْشَربُ ُيَـْمَنعُ ُيـَْجِلسُ ُهو
 َيْذَهَبانَُُِيْشك َرانَُُِيْشَرََبنُِ يَـْمنَـَعانُُِيـَْجِلَسانُُِها

 َيْذَهب ونََُُيْشك ر ونََُُيْشَرب ونَُ يَـْمنَـع ونَُُيـَْجِلس ونَُُهم

 َتْذَهبُ َُتْشك رُ َُتْشَربُ  تَـْمَنعُ ُتـَْجِلسُ ُهي

 َتْذَهَبانَُُِتْشك َرانَُُِتْشَرََبنُِ تَـْمنَـَعانُُِتـَْجِلَسانُُِها*

 َيْذَهْبََُُيْشك ْرنََُُيْشَرْبنَُ يَـْمنَـْعنَُُيـَْجِلْسنَُُهنُ 

 َتْذَهبُ َُتْشك رُ َُتْشَربُ  تَـْمَنعُ ُتـَْجِلسُ ُأنتَُ

 َتْذَهَبانَُُِتْشك َرانَُُِتْشَرََبنُِ تَـْمنَـَعانُُِتـَْجِلَسانُُِأنتما

 َتْذَهب ونََُُتْشك ر ونََُُتْشَرب ونَُ تَـْمنَـع ونَُُتـَْجِلس ونَُُأنتم

 َتْذَهِبيََُُتْشك رِينََُُتْشَرِبنَُ تَـْمَنِعيَُُتـَْجِلِسيَُُأنتُِ

 َتْذَهَبانَُُِتْشك َرانَُُِتْشَرََبنُِ تَـْمنَـَعانُُِتـَْجِلَسانُُِأنتما

 َتْذَهْبََُُتْشك ْرنََُُتْشَرْبنَُ تَـْمنَـْعنَُُتـَْجِلْسنَُُأنتُ 

 أَْذَهبُ َُأْشك رُ َُأْشَربُ  أَْمَنعُ َُأْجِلسُ ُأن

 َنْذَهبُ َُنْشك رُ َُنْشَربُ  نَـْمَنعُ ُنـَْجِلسُ َُنن
. 
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 ފިލާވަޅު  ނަވަހަ                 السَّاِدسُ ُالدَّْرسُ 
 

ُاْلم تَّ  އޮންނަ ބަދަލު ނަންތައް( ކަލިމައާއި ގުޅިފައި)ِصَلةُالضََّمائِر 
 

 ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  

)ކަން  َمْفع ول ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލުِفْعلُم َضارِع
 ތައް އެނގުންނަން ރައްދުވާ ފަރާތް(ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ ބަދަލު

 
 

 
 

ُضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ َمْفع ولގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ، ِفْعلُم َضارِع
ُ

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 املنفصلة

الض مائرُ
 املت صلة

ُاملتكلمُاملخاطبُالغائب
ُي أانُكَُ أنتَُُه ه وَُ
ا َا ُه  ُانَُ ََنْنُ ُك َما أنت ماُُه 
ُُك مُْ أنت مُه مُْ ه م
ُكُِ أنتَُُِها ِهيَُ
ا َا *ُه  ُك َما أنت ماُُه 
َُُّه نَُّ ه نَُّ ُك نَُّ أنت 
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مريُضގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ َمْفع ولގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ فعلُم َضارِعُ އާއި فعلَُماِضي

ފިލާވަޅުގައި  ހަތަރުވަނަގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ވީމާ متصل

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ َمْفع ولގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ فعلَُماِضيއަހަރެމެން ކިޔެވި، 

ގުޅުވާ ގޮތްތައް ރަނގަޅަށް ވިސްނިފައި ވާނަމަ މިފިލާވަޅު ތައް ضمريُمتصل

 ދެނެގަންނަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ُمضارع ُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ فعل  ضمري

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولގެ ފަހަތަށް فعلُماضيގުޅުވުމުގައިވެސް އަމަލުކުރާނީ 

 އުސޫލުންނެވެ.ގުޅުވުމުގައި އަމަލުކުރި  ضمريُمتصل

ގެނައުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ނުވަތަ ތަރުތީބުތައް  مفعولއާއި فاعل ޖުމުލައެއްގައި

ފިލާވަޅުގައި ވާނީ ކިޔަވާފައެވެ. އަދި އޭގައި  ހަތަރުވަނަހުންނާނެކަން 

ގެ މާނަ مفعولގެ ފަހަތަށް فعلބަޔާންކޮށްދެވުނު ހަތަރު ގޮތުގެ ތެރެއިން 

މުގައި ބޭނުންކުރާނީ ފަހުން ބަޔާންކޮށްދިން ގުޅުވު ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 
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ދެގޮތްކަންވެސް ވާނީ ދަސްކޮށްފައެވެ. ވީމާ އެ ދެ ގޮތުގެ މިސާލުތައް 

 މިތާގައިވެސް ހިމަނާލާނަމެވެ.

 

 .ެފުރަތަމަ މި ހިމަނާލަނީ ތިންވަނަ ގޮތާއި ގުޅުންހުރި މިސާލުތަކެވ 

 މިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ އެހީއެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ގެ)فاعلُއެއަށްފަހުُضمريُمتصل(ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ )مفعول)ِفْعل (ُ+ُ
 (ން ވަކިންނަ

 
 )އެ ދެ މީހުން ގައިގައި ޖަހަނީ މުޙަންމަދެވެ.( ُم َمَّدُ ُه َماَيْضرِب ُ  

ُ)ِفْعل (ُُ+ُ ُُممدُ)فاعل(ُُُهاُ)مفعول(َيْضِرب 

 )ފާޠިމާ، އޭތި ކަނީއެވެ.(فَاِطَمة َُهاََُتْك لُ  

ُفَاِطَمة ُ)فاعل(ُُِهَيُ)مفعول(ََتْك ل ُ)ِفْعل (ُ+ُ

 )މުދައްރިސް އަހަންނަށް ނަސޭހަތް ދެއެވެ.( الْ م َدرِ سُ ُِنَُيَ ْنَصحُ  

 އެވެ.(هللا)ކަލޭމެނަށް ރިޒުޤު ދެއްވަނީ هللاُ ُك مُ يَ ْرز قُ  
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)ކަލޭމެން ދެ  މީހުން  ގައިގައި  ޖަހަނީ ކުޑަ   الِبْنتُ ُك َماَتْضرِبُ  

އެވެ./ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ކަލޭމެން ދެ މީހުން ގައިގައި އަންހެން ކުއްޖާ

 ޖަހައެވެ.(

ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ أانُގެ ގޮތުގައި އަންނަ مفعولގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ِفْعل)

 އެއް އިތުރުކުރެވެއެވެ. އެއީ "ن"އާއި ގުޅޭއިރު އެ ދެމެދަށް ِفْعل ضمريُمتصل،

ُاْلِوقَايَة" ކިޔުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރުކުރެވޭ އެވެ. މިއީ އެކަލިމަ "ن  ْون 

 އަކުރެކެވެ.

 

 .ެދެން މި ހިމަނާލަނީ ހަތަރުވަނަ ގޮތާއި ގުޅުންހުރި މިސާލުތަކެވ 

ފިލާވަޅުގައި ކިޔަވާފައިވާ ބަޔާއި ގުޅުންހުރި ބައެކެވެ. އެ  ވަނަފަސްމިއީ 

މާނަ  ގެفاعلގެ ފަހަތަށް ِفْعلُمضارعފިލާވަޅުގައި އަހަރެމެން ކިޔަވާފައިވާނީ 

ގުޅުވާ ގޮތެވެ. މި ފިލާވަޅުގެ މި ބައިގައި އަހަރެމެން  ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 

 ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭަހކޮށްދޭ فاعلގެ ފަހަތަށް ِفْعلُمضارعކިޔަވާނީ 
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ގުޅުވާނެ  ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولގުޅުވުމަށްފަހު އޭގެ ފަހަތަށް 

 ގޮތެވެ.

 އެއްގެ މާނަ ضمريُمنفصلފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ هوُގައި ِفْعلُماضي

 ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވަންޖެހެއެވެ.ِفْعلއެއް، ضمريُمتصلދޭހަޮކށްދޭ 

  ްއެއްގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ضمريُمنفصلގައި ކޮންމެ ِفْعلُمضارعނަމަވެސ

 ގެ ފަހަތަށް ގުޅުވާކަށް ނުޖެހެއެވެ.ِفْعلއެއް ضمريُمتصل

  ްهو،ُهي،ُއެއް ނުގުޅޭނީ ضمريُمتصل ގެ ފަހަތަށް ِفْعلُمضارعމިގޮތުނ

 ތަކުގައެވެ.ِفْعلތަކުގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ ضمريމި أنَت،ُأان،َُننُ

  ިُمضارعތަކުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ضمريވީމާ މ ގެ ފަހަތަށް ِفْعل

އެވެ. ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولގުޅުވަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި 

 ގައި އެވަނީއެވެ.މިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ އެހީއެއް ތިރީ
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(َُضِمريގުޅުވަން ޖެހޭނަމަ އެ  َضِمريُم تَِّصل ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ)ِفْعل (ُ+ُ)فاعل
 ضمريُمتصل(ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ )مفعول+ُ

ِفْعلُގެ ޖުމްލައެވެ. ދެން އެވަނީ އެ ޖުމުލަ ِفْعلُماضيފުރަތަމަ އެވަނީ 

 އަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.مضارع

 )ކަލޭމެން ގައިގައި އަހަރެން ޖަހަމެވެ.(َكَُأْضرِبُ ُُكََُضَربْ تُ  

 )އަހަރެމެން އޭނާ ގައިގައި ޖަހަމެވެ.(ه َُنْضرِبُ ُُهُ َضَربْ َنا 

 )ކަލޭ އަހަރެމެން ގައިގައި ޖަހައެވެ.(َناَُتْضرِب ُ ُُ َناَضَربْ تَُ 

)އޭނާ )އެ އަންހެން މީހާ( އަހަރެމެން ގައިގައި َناَُتْضرِب ُ ُُ َناَضَربَ تُْ 

 ޖަހައެވެ.(

َُيْضرِب ُ ُُه نََُّضَرب َُ  )އޭނާ )އެ ފިރިހެން މީހާ( އެ އަންހެނުން ه نَّ

 ގައިގައި ޖަހައެވެ.(

ގެ ފަހަތަށް ِفْعلُمضارعތަކުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ضمريމި هو،ُهي،ُأنَت،ُأان،َُننُ

އެވެ. އިސްވެ ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولގުޅުވަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި 

 ތަކަށް ވިސްނައިލުމުން މިކަން ދޭަހވާނެއެވެ.ދިޔަ މިސާލު
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ށް އަ ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ أنتمގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ِفْعلގައި ِفْعلُماضي

ގެ މާނަ أنتمއެއް ގުޅޭނަމަ ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ مفعولފަހު 

ِفْعلُއެއް އިތުރުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް "و"ގެ ފަހަތަށް ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 

 ކަންތައްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ގައި މިފަދައިންمضارع

 )ކަލޭމެން އަހަރެން ގައިގައި ޖަހައެވެ.( ن ِيَتْضرِب ونَُ ن ِيَُضَربْ ت م ُو 

 ن ِي=َُتْضرِب ونَُُأانُ)مفعول(ِفْعل ُُ+ُُأنتمُ)فاعل(ُُ+ُُُ

)ކަލޭމެން އެ އަންހެނުންތައް ގައިގައި  ه نََُّتْضرِب ون َُ  ه نََُّضَربْ ت م ُو 

 ޖަހައެވެ.(

ގުޅުވާއިުރ  ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ فَاِعلގެ ފަހަތަށް ِفْعلُماضي

ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ފަހު އަކުރުގައި އޮންނާނީ ِفْعلކަމަށް ވާނަމަ ََنْنُ އަކީ فَاِعل

ދޭ ގެ މާނަ ދޭހަކޮށްَمْفع ولގެ ފަހަތަށް ِفْعلُماضي މިގޮތަށެވެ.( َضَربْ َناސުކުނެވެ. )

މުގައި ކަهوއަކީ فاعلކަމަށް ވާނަމަ އަދި ََنْنُ އަކީ َمْفع ولގުޅުވާއިރު  ضمريُمتصل

ގެ އަސްލު ސޫރައިގެ ފަހު އަކުރުގައި އޮންނާނީ އަބަފިއްޔެވެ. ِفْعلވާނަމަ 
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ُمضارعނަމަވެސް  މިގޮތަށެވެ.( َناَضَرب َُ) ގައި މިފަދަ ބަދަލުތަކެއް ِفْعل

 .ނާންނާނެއެވެ

 )އަހަރެމެން ކަލޭ ގައިގައި ޖަހަމެވެ.( كََُنْضرِبُ   كََُضَربْ َنا 

)އޭނާ )އެ ފިރިހެން މީހާ( އަހަރެމެން ގައިގައި َناَيْضرِب ُ  َناَُضَرب َُ 

 ޖަހައެވެ.(

)އޭނާ )އެ އަންހެން މީހާ( އަހަރެމެން ގައިގައި  َناَتْضرِب ُ   َناَضَربَ ت ُْ 

 ޖަހައެވެ.(
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 5.1 ފަރިތަކުރުނ                            5.1  التَّْدرِْيبُ 

 

 ޖުމ ލަ އެކުލަވާލާށެވެ!އަށ  ބަދަލުކޮށ ގެނ  ِفْعل ُم َضارِعތައ  َماِضيُِفْعلދީފައިވާ 

َُمْفع ولُ ُفَاِعلُ  ْعلُ فَُُِمْفع ولُ ُفَاِعلُ  ْعلُ فُِ
َا(ُ)َأاَن(ُ)َأَكَل( ُ)ه َو(ُ)ه ْم( )َدَخَل(ُ)ُه 

ُُ
ُ)ِهَي(ُ)فَاِطَمة (ُ)َكَتَب(ُ)ِهَي(ُ)ُم َمَّد (ُ)َشِرَب(

ُُ
ُ)ه ْم(ُ)ه ْم(ُ)َضَرَب(ُ)ه نَّ(ُ)أَنْ ت ْم(ُ)َسَأَل(

ُُ
َا(* )َدَخَل(ُ)ِهَي(ُ)ه ْم(ُ)َأَكَل( ُ)ه َو(ُ)ُه 

ُُ
ُ)ِهَي(ُ)فَاِطَمة (ُ)َكَتَب(ُ)ه َو(ُ)ََنْن (ُ)َشِرَب(

ُُ
َّ(ُ)ه نَّ(ُ)َسَأَل( ُ)ه ْم(ُ)ه ْم(ُ)َضَرَب(ُ)أَنْ ت 

ُُ
 ދެ އަނ ހެނުނ  *

 
 
 
 
 
 
 

  ރަނގަޅުކުރަނ  ބޭނުނ   ރަނގަޅު   ވ.ރަނގަޅު
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
 

 )އެމީހުން އެ އަންހެނާ ގައިގައި ޖަހަނީއެވެ.(َهاَُيْضرِب ون َُ  َهاَضَرب ُو

 )އެމީހުން )އެ އަންހެނުންތައް( އޭތި ކަނީއެވެ.(َُهاََيْك ْلن َُ  َهاَأَكْلن َُ

 )އަހަރެމެން ކަލޭމެނަށް މާތްޮކށް ހިތަމެވެ.(ك ْمُن ْكرِمُ   ك مَُْأْكَرْمَنُا

 )ކަލޭ )ތިޔަ އަންހެނާ( އެ ެދ އެތި ކިޔަނީއެވެ.(ه َماُتَ ْقَرئِين َُ   ِهَماقَ َرأْتُِ

 )ކަލޭ )ތިޔަ ފިރިހެނާ( އެކަން ކުރަނީއެވެ.(ه ُتَ ْفَعلُ   هُ فَ َعْلتَُ

 ވާަހކަދައްކަނީއެވެ.()އޭނާ އަހަރެމެންނާ َناُي َكلِ مُ   َناَكلَّمَُ

 )ކަލޭމެން ދެމީހުން އޭތި ހުޅުވަނީއެވެ.(ِهُتَ ْفَتَحانُِ  هُ فَ َتْحت َما

)އެ ދެ މީހުން ކަލޭމެން ދެ މީހުންނަށް ك َماي  َعلِ َمانِ    ك َماَعلََّمُا

 އުނގަންނައިދެނީއެވެ.(
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 ފިލާވަޅު ނަވަތ ހަ                 السَّاِبعُ ُالدَّْرسُ 
 

ُاْلم تَّ  އޮންނަ ބަދަލު ނަންތައް( ކަލިމައާއި ގުޅިފައި)ِصَلةُالضََّمائِر 
 

 ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  

 އެނގުން ނަންތައް  ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލުِفعلُأمر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ُم تَِّصلُ ގެ މާނަ ދޭހަޮކށްދޭ فَاِعلُ ، ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭِفْعل ُم َضارِعُ  َُضِمي ْر 
ُ

 مائرالضُ 
 املنفصلة

 الض مائرُاملت صلة

ُاملخاطب
 ... أنتَُ

ُا أنت ما
ُو أنت م
ُي أنتُِ
ُا أنت ما
َُّ ُنَُ أنت 
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އަމުރުކުރާނީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ. ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ 

ނަފުސަށް އަމުރެއް ނުކުރާނެއެވެ. މިއީ އާއްމު އުސޫލެވެ. މި ފިލާވަޅުގަިއ 

އަހަރެމެން ދަސްކުރާނީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތަށް އަމުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ނަމަ އަމުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހާއްސަ ގޮތެވެ. ދުރުގައިވާ ފަރާތަކަށް އަމުރުކުރާ

ِإنُގޮތެއް ޮއވެއެވެ. އޭގެ ތަފްސީލު އެހެން ފިލާވަޅެއްގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ. 

 َشاءُهللا.

  ައަމުރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ އެއްމެ ފިރިހެނެއްކަމުގައި ވާނަމ

ُمتصلގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް فعل އެއް ضمري

 ގެ ފަހު އަކުރުގައި ޮއންނާނީ ސުކުނެވެ.فعلގުޅުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

  ައަމުރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ދެ ފިރިހެނުން ނުވަތ

ގެ فعلފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއް ނުވަތަ ދެ އަންހެނުން ކަމުގައި ވާނަމަ 

ކޮށްދޭ ގެ މާނަ ދޭހަأَنت َماއަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް 
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ގެ އަސްލު فعلގުޅުވަން ޖެހޭނެއެވެ. އޭރުން اُކަމުގައިވާ  ضمريُمتصل

 ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި އޮންނާނީ އަބަފިއްޔެވެ.

  ައަމުރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއް ނުވަތ

ސްލު ގެ އަ فعلފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމަ 

 ضمريُمتصلގެ މާނަ ދޭަހކޮށްދޭ أَنت مُْސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ فعلގުޅުވަން ޖެހޭނެއެވެ. އޭރުން وُކަމުގައިވާ 

 ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި އޮންނާނީ އުބުފިއްޔެވެ.

  ިއަމުރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ އެއްމެ އަންހެނެއް ކަމުގައ

ގެ މާނަ أَنتُِގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް فعلނަމަ ވާ

ގުޅުވަން ޖެހޭނެއެވެ. އޭރުން يُކަމުގައިވާ  ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ޮއންނާނީ فعل

 އިބިފިއްޔެވެ.
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 ަކެއް ކަމުގައި އަމުރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މުޚާޠަބުކުރެވޭ ގިނަ އަންހެނުންތ

َُّގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް فعلވާނަމަ  ގެ މާނަ أَنت 

ގެ فعلގުޅުވަން ޖެހޭނެއެވެ. އޭރުން َنُކަމުގައިވާ  ضمريُمتصلދޭހަކޮށްދޭ 

 އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހު އަކުރުގައި ޮއންނާނީ ސުކުނެވެ.

  ަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތައް ކަލިމައިގެ ހުރިހާ އަކުރެއް އެއީ އެ ކ

( 03ކަމުގައިވާ އަދި ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ތިނެއް )

ُفُِއެއް علفُِކަމުގައިވާ  ގެ އަސްލު فعلއަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު أمرعل

ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ އަކުރުތަކުގެ ކުރިއަށް ހަމްޒަތުލްވަޞްލެއް 

ُއިތުރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު  ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް أَْنَت

ގެ علفُِضمريُمتصل،ُއަމުރުކުރާނަމަ، އަމުރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ 

ގުޅުވާނީއެވެ. ހަމްޒަތުލްވަޞްލުގައި އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް 

ފިލިޖެހުމުގައި ބަލާނީ ހަމްޒަތުލްވަޞްލުން ފެށިގެން ތިންވަނަ އަކުރުގެ 

ފިއްޔަށެވެ. އެ އަކުރުގައި އަބަފިލި ނުވަތަ އިބިފިލި ވާނަމަ 
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ހަމްޒަތުލްވަޞްލުގައި ޖަހާނީ އިބިފިއްޔެވެ.  އެ އަކުރުގައި އުބުފިލި ވާނަމަ 

 ހާނީ އުބުފިއްޔެވެ.ހަމްޒަތުލްވަޞްލުގައި ޖަ

  
َُُّأَْنتُُِأَنْ ت مُُْأَنْ ت َماُأَْنتَُُ ُأَنْ ت 

 فَ َعَلُ

 ُاِفْ َعلُْ

 اِفْ َعْلنَُ اِفْ َعِلي اِفْ َعل وا اِفْ َعَلُُاِفْ َعلُْ

ُِاْذَهْبَُُِاْذَهبِ  يُِاْذَهب واُِاْذَهَباُِاْذَهبُْ
ُفَ َعَلُ
ُاِْفِعلُْ

ُاِْفِعْلنَُُاِْفِعِليُاِْفِعل واُاِْفِعَلُُاِْفِعلُْ
ُِاْجِلْسنَُُِاْجِلِسيُِاْجِلس واُِاْجِلَساُِاْجِلسُْ

ُفَ َعَلُ
ُا فْ ع لُْ

ُا فْ ع ْلنَُُا فْ ع ِليُا فْ ع ل واُا فْ ع َلُُا فْ ع لُْ
ُا ْكت  ْبَُُا ْكت بِ  يُا ْكت  ب واُا ْكت  َباُا ْكت بُْ

َُفِعَلُ
ُا فْ ع لُْ

 اِفْ َعْلنَُ اِفْ َعِلي اِفْ َعل وا اِفْ َعَلُُاِفْ َعلُْ

 ِاْشَرْبنَُ ِاْشَرب  ِي ِاْشَرب وا ِاْشَربَُُِاْشَربُْ
َُفِعَلُ
ُا فْ ع لُْ

ُاِْفِعْلنَُُاِْفِعِليُاِْفِعل واُاِْفِعَلُُاِْفِعلُْ
 ِاْحِسْبَُ ِاْحِسب ِي ِاْحِسب وا ِاْحِسَباُِاْحِسبُْ

ُفَ ع َلُ
ُا فْ ع لُْ

ُا فْ ع ْلنَُُا فْ ع ِليُا فْ ع ل واُا فْ ع َلُُا فْ ع لُْ
 ا ْكر ْمنَُ ا ْكر ِمي ا ْكر م وا ا ْكر َماُا ْكر مُْ

ގެ މެދުގައިވާ އަކުރުގައި ފިލިޖެހުމުގައި علفُِއަކުރުގެ ވަޒަނަށް އައިސްފައިވާ  03

އެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާއިރު އެ އަކުރުގައި ޖެހިފައިވާ ِفْعل ُم َضارِعބަލާނީ 
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ُُ-َذَهَبُމިސާލު؛  ފިއްޔަށެވެ. ُُ-َجَلَسُُ /ْذَهبُِْاُُ-َيْذَهب  / ِاْجِلسُُْ-ََيِْلس 

ُُ-َكَتَبُ  بُْتُ ا كُُْ-َيْكت ب 

  ްކަލިމައިގެ ހުރިހާ އަކުރެއް އެއީ އެ ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތައ

( 03ކަމުގައިވާ އަދި ކަލިމައިގެ އަސްލު އަކުރުތަކުގެ އަދަދު ތިނެއް )

އަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ أمرُعلفُِއެއް علفُِތައް ފިޔަވައި އެހެން علفُِކަމުގައިވާ 

ގެ އަސްލު ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތުން ދެވަނަ އަކުރުގައި އިބިފިލި علفُِ

ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ކަލިމައިގެ  أَْنتَُޖަހާނީއެވެ. އަދި އަމުރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ 

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް  أَْنتَُފަހު އަކުރުގައި ސުކުންކުރާނީއެވެ. 

ގެ އަސްލު علفُِضمريُمتصل،ُރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ އަމުރުކު

ފޮތުގެ  މި ސޫރައިގައިވާ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް ގުޅުވާނީއެވެ. މީގެ ތަފްސީލު 

ގެ ވަޒަންތައް ކިޔަވައިދޭ ފިލާވަޅުގައި علفُِ ފަސްވަނަ ބައިގައި

 إنُشاءُهللاގެނެސްދޭނަމެވެ. 



 ފިލާވަޅު ވަނައަށ                   ވަނަ ބައި(4ކިޔަވަމާ! ) ޢަރަބި ބަސ  

77 

 

 ފިލާވަޅު  ނަވައަށ                  الثَّاِمنُ ُالدَّْرسُ 
 

ُاْلم تَّ  އޮންނަ ބަދަލު ނަންތައް( ކަލިމައާއި ގުޅިފައި)ِصَلةُالضََّمائِر 
 

 ހާސިލުވާނ ޖެހޭ މިނ ވަރު؛މި ފިލާވަޅުނ  

 އެނގުން. ނަންތައް ގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ ބަދަލުَحْرفއާއި اسم
 

 
 
 
 
 
 
 

ُضمريُمتصلގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ، حرفއާއި اسمُ
ُ

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 ةاملنفصل

الض مائرُ
 املت صلة

 مائرالضُ 
 املنفصلة

الض مائرُ
 املت صلة

ُاملتكلمُاملخاطبُالغائب
ُي أانُكَُ أنتَُُه ه وَُ
ا َا ُه  ُانَُ ََنْنُ ُك َما أنت ماُُه 
ُُك مُْ أنت مُه مُْ ه م
ُكُِ أنتَُُِها ِهيَُ
ا َا ُه  ُك َما أنت ماُُه 
َُُّه نَُّ ه نَُّ ُك نَُّ أنت 
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 އެއް ގުޅުވުމުން އެ ޖުމުލަ މާނަކުރާނީ އެއްޗެއްގެ اسمއެއްގެ ފަހަތަށް اسم

 ތަ މީހެއްގެ މީހެކޭ މި ގޮތަށެވެ.މީހެއްެގ އެއްޗެކޭ، ނުވައެއްޗެކޭ، ނުވަތަ 

  ްއެއް ގުޅުވުމުން އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ اسمއެއްގެ ފަހަތަށް اسمމި ގޮތަށ

 )މިލްކުވެވޭ(އެވެ. م َضافُ އަށް ކިޔަނީ اسم

  ަُِإلَْيهُِއަށް ކިޔަނީ اسمދެވަނ  )މިލްކުކުރާ(އެވެ. م َضاف 

 ަُِإلَْيهُِމަ މާނަކުރާނީ ދިވެހި ބަހަށް މާނަކުރާނަމަ ފުރަތ އެވެ. م َضاف 

އެވެ. މިގޮތަށް މާނަކުރާއިރު ފުރަތަމަ ކަލިމައިގެ ފަހަތަށް م َضافُ އެއަށްފަހު 

 "ގެ" އިތުރުކުރާނެއެވެ.

 ُُِِإلَْيه ންނާނީ ޮއ ضمريُمتصلއެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެ ضمريُمتصلއަކީ م َضاف 

އެއް ނަމަ އެ اسمއެނޫން  ފިޔަވައި ضمريُمتصلُއާއި ގުޅުވާފައެވެ.م َضافُ 

 އާއި ވަކިންނެވެ.م َضافُ ޮއންނާނީ  اسم

 )ދަރިވަރުގެ ގަލަން(  "قَ َلم ُالطَّاِلِب" 

 ގަލަން( )ދަރިވަރުގެ( )އޭނާގެ "قَ َلم ه "
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ُم َدرِ ٍس"   )މުދައްރިސެއްގެ ފޮތް( "ِكَتاب 

 ފޮތް( ފޮތް/ މުދައްރިސުގެ )އެނާގެ "ِكَتاب ه "

 )ފާޠިމާގެ ކާރު( "َسيَّارَة ُفَاِطَمَة" 

 ކާރު( ކާރު/ ފާޠިމާގެ)އޭނާގެ  "َسيَّاَرت  َها"

ُالْ م ْؤِمِننَي"   )މުއުމިނުންގެ މަންމައިން( "أ َمَهات 

 މަންމައިން( މަންމައިން/ މުއުމިނުންގެ )އެމީހުންގެ "أ مََّهات  ه ْم"

ُالنِ َساِء"   )އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް( "ح ق وق 

 ޙައްޤުތައް( ޙައްޤުތައް/ އަންހެނުންގެ )އެމީހުންގެ "ح ق وق  ه نَّ"

 )ޮދރުގެ ތަޅުދަނޑި( َتاح ُالَباِب"ِمفُْ" 

 ތަޅުދަނޑި(ދޮރުގެ  ތަޅުދަނޑި/ )އޭގެ َتاح ه "ِمفُْ"

  )ގޭގެ ދޮރުގެ ތަޅުދަނޑި( َتاح ََُبِبُالبَ ْيِت"ِمفُْ" 

 )ގޭގެ ޮދރުގެ ތަޅުދަނޑި( َتاح ََُبِبِه"ِمفُْ"
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  ްُޖުމުލައެއްގައި އެއ ُއަށްވުރެ ގިނައިންވެސް ِإلَْيهُِم َضاف  م َضاف 

ُِإلَْيهُِނަމަވެސް  އަތުވެދާނެއެވެ.ِإلَْيهُِ ُمتصلގެ ގޮތުގައި م َضاف  އެއް ضمري

ُِإلَْيهُِ އަންނާނީ އަބަދުވެސް ކަލިމައިގެ އެންމެ ފަހަތަށެވެ. ގެ ގޮތުގައި م َضاف 

ވަތަ އެއް ގެންނާނީ ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކައެއްގައި އެ މީހެއް ނުضمريُمتصل

 އެ އެއްެޗއްގެ ވާަހކަ ދެކެވިފައި ވާނަމައެވެ.

 ُُِِإلَْيه  އަކީ އަބަދުވެސް އިބިފިލީގެ ހާލަތުގައިވާ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް م َضاف 

ُِإلَْيهُِ ُمتصلގެ ގޮތުގައި އޮންނަ م َضاف  ގައި އިބިފިލި ޮއންނާނީ ضمري

 ޮފރުވިފައެވެ.

  ُގައި ފިލި ޖަހާނީ ޖުމުލައެއްގައި އެކަލިމަ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާފައެވެ. م َضاف

ވަނަ ފަސްތަފްސިލު މި ޮފތުގެ  ފިލި ޖެހުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ 

 ُإنُشاءُهللا. ބައިގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ.
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  َُُجر އެއް ގުޅުވާނަމަވެސް އަމަލުކުރާނީ ضمريُمتصلގެ ފަހަތަށް َحْرف 

ُގުޅުވުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތަށެވެ. ضمريُمتصلގެ ފަހަތަށް اسم

 )މޭޒެއްގެ މަތީގައި( "َعَلىُِمْنَضَدٍة" 

َها"  (ގެ މަތީގައި/ މޭޒު)އޭގެ މަތިގައި "َعَلي ْ

 )މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން( "ِمْنُُم َمٍَّد" 

 (މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން/ )އޭނާގެ ފަރާތުން "ِمْنه "

 ފަރާތުން( )މުޙައްމަދާއި ޙާމިދުގެ "َوَحاِمدٍُُ"ِمْنُُم َمَّدٍُ 

هُ    (ފަރާތުން / މުޙައްމަދާއި ޙާމިދުގެފަރާތުން  އެ ދެ މީހުންގެ ) "َما"ِمن ْ

 )ގޭގައި( "ِفُالَبيِت" 

 (ގޭގައި/ )އެތާގައި "ِفيِه"

 )ކުއްލިއްޔާއަށް( "ِإََلُاْلك لِ يَِّة" 

َها"  (/ ކުއްލިއްޔާއަށް)އެތަނަށް  "ِإلَي ْ
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 މައުލޫމާތު އިތުރު 
މި އަކުރުތަކުގެ ފަހަތަށް  َعنُْ،ُِفُ،َُمعَُ،ُلُِ،ُِمن،َُعلى،ُإَلތިރީގައި އެވަނީ 

 ގުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރާނެގޮތެވެ. ضمريُمتصل
 الضمائر
 ةاملنفصل

 الضمائر
 املتصلة

َُعنُُِْفَُُمعَُُلُُِِمنَُعلىُإَل

 َعْنهُ  ِفيهُِ َمَعهُ َُلهُ  هُ ْنُمُِ هُِْيُلَُعَُ هُِلَيُْإُُِه ه وَُ
ا ا ُه   اَعن ْه مَُ اِفيِهمَُ اَمَعه مَُُاه مَُ لَُ اه مَُن ُْمُِ امَُهُِْيُلَُعَُ امَُهُِلَيُْإُُُِه 
 َعن ْه مُْ ِفيِهمُْ َمَعه مُُْه مُْ لَُ ه مُْن ُْمُِ مهُِْيُلَُعَُ مُْهُِلَيُْإُُِه م ه م
 اَعن ْهَُ اِفيهَُ اَمَعهَُُاهَُ لَُ اهَُن ُْمُِ اهَُي ُْلَُعَُ اهَُلَي ُْإُُِها ِهيَُ
ا ا ُه   اَعن ْه مَُ اِفيِهمَُ اَمَعه مَُُامَُ هُ لَُ اه مَُن ُْمُِ امَُهُِْيُلَُعَُ امَُهُِلَيُْإُُُِه 
 َعن ْه نَُّ ِفيِهنَُّ َمَعه نَُُّه نَُّ لَُ ه نَُّن ُْمُِ نَُّهُِْيُلَُعَُ نَُّهُِلَيُْإُُِه نَُّ ه نَُّ
 َعْنكَُ ِفيكَُ َمَعكََُُلكَُ كَُْنُمُِ كَُْيُلَُعَُ كَُلَيُْإُُِكَُ أنتَُ
 اَعْنك مَُ اِفيك مَُ اَمَعك مَُُاك مَُلَُ اك مَُْنُمُِ امَُكُ ْيُلَُعَُ امَُكُ لَيُْإُُِك ما أنت ما
 َعْنك مُْ ِفيك مُْ َمَعك مُُْك مُْلَُ ك مُْْنُمُِ مُْكُ ْيُلَُعَُ مُْكُ لَيُْإُُِك م أنت م
 َعْنكُِ ِفيكُِ َمَعكَُُِلكُِ كُِْنُمُِ كُِْيُلَُعَُ كُِلَيُْإُُِكُِ أنتُِ
 اَعْنك مَُ اِفيك مَُ اَمَعك مَُُاك مَُلَُ اك مَُْنُمُِ امَُكُ ْيُلَُعَُ امَُكُ لَيُْإُُِك ما أنت ما
َُّ  َعْنك نَُّ ِفيك نَُّ َمَعك نَُُّك نَُّلَُ ك نَُّْنُمُِ نَُّكُ ْيُلَُعَُ نَُّكُ لَيُْإُُِك نَُّ أنت 
 َعنِ ُ ِفَُّ َمِعيُِلُ نِ ُمَُُِليَُّعَُ إَلَُُّيُْ أان

 َعنَّا اِفينَُ اَمَعنَُُالَنَُ ن امُِ انَُي ُْلَُعَُ انَُلَي ُْإُُِان ََنْنُ 
. 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު 
ގުޅުަވއިގެްނ  ضمريُمتصلއެއްގެ ގޮތުގައި ضافُإليهمގެ ަފހަތަށް اسمތިރީގައި ެއވަނީ ބައެއް 

 ބޭނުންކުރާނެގޮތެވެ.

 الضمائر
 ةاملنفصل

 الضمائر
َُدرَّاَجةُ ُم َدرِ سُ ُبَيتُ ُك ْرِسيُ َُمْدَرَسةُ ُِكَتابُ ُقَ َلمُ  املتصلة

َُدرَّاَجت هُ ُم َدر ِس هُ ُبَيت هُ ُك ْرِسي هُ َُمْدَرَست هُ ُِكَتاب هُ ُقَ َلم هُ ُه ه وَُ
ا ا ُه  َُماَدرَّاَجت  هُ ُام َدر ِس ه مََُُمابَيت  هُ َُماك ْرِسي  هُ ُاَمْدَرَست  ه مََُُماِكَتاب  هُ ُاقَ َلم ه مَُُُه 
ُمَُْدرَّاَجت  هُ ُم َدر ِس ه مُُْمُْبَيت  هُ ُمُْك ْرِسي  هُ َُمْدَرَست  ه مُُْمُِْكَتاب  هُ ُقَ َلم ه مُُْه مُْ ه م
ُاَدرَّاَجت  هَُُم َدر ِس َهاُابَيت  هَُُاك ْرِسي  هََُُمْدَرَست  َهاُاِكَتاب  هَُُقَ َلم َهاُها ِهيَُ
ا ا ُه  َُماَدرَّاَجت  هُ ُام َدر ِس ه مََُُمابَيت  هُ َُماك ْرِسي  هُ ُاَمْدَرَست  ه مََُُماِكَتاب  هُ ُاقَ َلم ه مَُُُه 
ُنََُّدرَّاَجت  هُ ُم َدر ِس ه نَُُّنَُّبَيت  هُ ُنَُّك ْرِسي  هُ َُمْدَرَست  ه نَُُّنَُِّكَتاب  هُ ُقَ َلم ه نَُُّه نَُّ ه نَُّ
َُدرَّاَجت كَُُم َدر ِس كَُُبَيت كَُُك ْرِسي كََُُمْدَرَست كَُُِكَتاب كَُُقَ َلم كَُُكَُ أنتَُ
ُاَدرَّاَجت ك مَُُم َدر ِس ك َماَُمابَيت كُ ُاك ْرِسي ك مَُُاَمْدَرَست ك مَُُاِكَتاب ك مَُُاقَ َلم ك مَُُك ما أنت ما
ُمَُْدرَّاَجت كُ ُم َدر ِس ك مُُْمُْبَيت كُ ُمُْك ْرِسي كُ َُمْدَرَست ك مُُْمُِْكَتاب كُ ُقَ َلم ك مُُْك م أنت م
َُدرَّاَجت كُُِم َدر ِس كُُِبَيت كُُِك ْرِسي كَُُِمْدَرَست كُُِِكَتاب كُُِقَ َلم كُُِكُِ أنتُِ
ُاَدرَّاَجت ك مَُُم َدر ِس ك َماَُمابَيت كُ ُاك ْرِسي ك مَُُاَمْدَرَست ك مَُُاِكَتاب ك مَُُاقَ َلم ك مَُُك ما أنت ما
َُّ ُنََُّدرَّاَجت كُ ُم َدر ِس ك نَُُّنَُّبَيت كُ ُنَُّك ْرِسي كُ َُمْدَرَست ك نَُُّنَُِّكَتاب كُ ُقَ َلم ك نَُُّك نَُّ أنت 
َُدرَّاَجِتُُم َدر ِِسيُبَيِتُُك ْرِسيِ يَُمْدَرَسِتُُِكَتاِبُُقَ َلِميُيُْ أان

َُدرَّاَجت  َناُم َدر ِس َناُابَيت  نَُُك ْرِسي  َناَُمْدَرَست  َناُاِكَتاب  نَُُقَ َلم َناُان ََنْنُ 
. 
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 ނިނ މުނ  
 
 

މި ފޮތުގައި ހިމެނުމަށ  އަޅުގަނޑު ގަސ ތުކުރި މިނ ވަރު ފުރިހަމަކުރުމުގެ 

 އަށ  ފަށ ފަށުނ  ޙަމ ދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ.هللاހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއ ވިކަމަށ ޓަކައި 

ގެ ހެޔޮ ތައުފީޤާއިއެކު އަވަސ  هللاއަޅުގަނޑުގެ އުއ މީދަކީ 

ވަނަ ބައި ވުޖޫދަށ  ގެނައުމެވެ. އަދި މި ފަސ  މުސ ތަޤުބަލެއ ގައި މި ފޮތުގެ 

ފުރުސަތުގައި މިފަދަ ފޮތ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމަށ  އަޅުގަނޑަށ  ހިއ ވަރުދޭ 

 ވެ.އެނ މެހާ އަޚުނ ނާއި އުޚ ތުނ ނަށ  ހާއ ސަ ޝުކުރެއ  ރައ ދުކުރަމެ

ދުޢާއަކީ މި ފޮތުގެ ބޭނުނ ހިފާ ކޮނ މެ އަޚަކާއި އުޚ ތަކަށ ވެސ  މި ފޮތުނ  

هللا އެކަށީގެނ ވާ ފުރިހަމަ ފައިދާއެއ  ހާސިލުވާނެ ގޮތ  މާތ  

 މިނ ވަރުކޮށ ދެއ ވުމެވެ. އާމީނ ...
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   -ހާޝިމ  މޫސާ-
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